
 
 

 
Годишен доклад за дейността през 2007 г.  

1 от 46 стр. 
 

 
 
 
 

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД 

през 2007 година 
 

 
 
Уважаеми Акционери,  
 
2007 бе още една успешна година за ИХБ и дружествата от групата – година на увеличаване на 
инвестициите в сферата на морския бизнес. ИХБ увеличи участието си в Булярд корабостроителна 
индустрия след като държавата продаде 25% дял на Булярд. ИХБ увеличи инвестициите си в 
морски транспорт като договори строителство на още един нов кораб за насипни товари. Стартира 
проекта по разширяване на пристанището КРЗ Порт Бургас. ИХБ инвестира в две нови дружества - 
за корабен дизайн и за морски транспорт. 
 
Сериозната инвестиционна програма на ИХБ и дружествата от групата доведоха до необходимост 
от допълнително финансиране, което ИХБ получи чрез увеличаване на капитала си на два пъти 
през 2007 г. Първото увеличение бе чрез конвертиране на конвертируемите облигации емисия 
2004 г., а второто - чрез нова емисия акции. Така ИХБ осигури допълнително 47 256 хил.лв. - 5 251 
хил. лв. и 42 005 хил.лв. от двете емисии акции, а основният му капитал бе увеличен на 43 756 118 
лв. 
 
Няколко ключови числа за дейността на ИХБ: 
Активите на ИХБ на консолидирана база нараснаха с 80 % спрямо 2006г. 
Ръстът на нетните активи е 92% спрямо 2006 г. 
Консолидираните приходите на ИХБ нараснаха с 20% спрямо 2006г.  
Консолидираната печалба нарасна с 27% спрямо 2006г. и възлиза на 12 258 хил.лв.  
Акциите на ИХБ са добавили към стойността си 89 % за 2007 г., като ръста е по-голям от ръста на 
индексите SOFIX /42%/ и по-малък от ръста на BG40 /158%/. 
 
Акциите продължават да бъдат една от най-ликвидните позиции на БФБ-София за 2007г.  
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Финансови показатели на ИХБ за последните 3 години /консолидирани/ 
 

 

Приходи от  дейността /в  хил.лв ./
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Фин. резултат  от  оперативна дейност  
преди амортизации /EBITDA/ /в  хил.лв /
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Общо активи /в  хил.лв ./
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Нетна печалба за годината /в  хил.лв ./
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Доход на акция /EPS/ /в  хил.лв ./
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                                                                                                                             За съпоставимост показателя за 2006 г. е преизчислен през 2007 г. 
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Рентабилност  на приходи от  продажби /в  %/
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Възвръщаемост  на собствения капитал 
/ROE/ /в  %/
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Възвръщаемост  на активите /ROА/ /в  %/
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Възвръщаемост  на инвестирания капитал 
/ROIC/ /в  %/
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Цена/продажби на акция/ P/S /Price/Sales Ratio/
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Цена/печалба на акция /P/E/
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При показателите P/S  P/E данните за 2006 г. са изчислени при брой акции 21 003 235.  
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1.  Резултати от дейността през 2007  година 
Консолидирани финансови резултати за групата на ИХБ 
Консолидираните приходи на ИХБ за 2007 г. са 162 393 хил.лв. и бележат ръст от 20% спрямо тези 
през 2006 г. /135 088 хил. лв./.  Приходите от основна дейност са 147 386 хил. лв. спрямо 132 404 
хил. лв. през 2006 г. или ръст от 11%. Те са разпределени както следва: 
 

В хил.лв. 2007 2006
Продажба на продукция 51 247 44 172
Корабостроене 76 197 66 439
Продажба на услуги 10 665 10 075
Кораборемонт 3 827 8 466
Пристанищна дейност 1 898 218
Продажба на стоки и материали 3 552 3 034
Общо 147 386 132 404

 
Други приходи от дейността на консолидирана база възлизат на 15 007 хил.лв. спрямо 2 684 
хил.лв. през 2006 г. Те включват печалба от продажба на дълготрайни активи /12 890 хил.лв. 
спрямо 1 541 хил.лв. през 2005 г./ и други /2 117 хил.лв. спрямо 1 143 хил.лв./.  
 
Консолидираната нетна печалба за 2007 г. без малцинствено участие възлиза на 12 258 хил.лв. 
спрямо 9 647  хил. лв. или ръст от 27%.  

Резултати от дейността на ИХБ 

Организационни промени в групата. Преструктуриране на портфейла  
През 2007 г. се извършиха няколко промени в посока преструктуриране на дейности в групата на 
ИХБ и стартиране на инвестиции в нови проекти. 
 
През август 2007 г. КРЗ Порт Бургас прекрати дейността по кораборемонт. Основната дейност на 
дружеството от август 2007 е пристанищна дейност. Кораборемонтната дейност в групата на ИХБ 
се пренасочи в Булярд корабостроителна индустрия. 
 
Нови дружества 
ИХБ в партньорство с Вик Сандвик, Норвегия инвестира в акции на ново дружество ВИК-
Сандвик-ИХБ ДИЗАЙН АД с предмет на дейност корабен дизайн. Капиталът на новото дружество 
е 250 000 лева, разпределени в 250 000 броя акции с номинал 1 лев. Всеки от акционерите участва 
с по 50% от акциите с право на глас. Новото дружество е регистрирано на 22.08.2007 г. В него 
работят над 40 високо квалифицирани корабни проектанти.  
 
Приват инженеринг – дъщерно дружество на ИХБ учреди свое дъщерно дружество Карвуна Лтд. 
Новото дружество инвестира в строителство на един многоцелеви 21 000 тонен кораб в Булярд КИ. 
Корабът е с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари. 
Стойността на кораба е 21 млн. евро. Корабът е със срок на доставка м. декември 2009 г. 
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През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на още едно ново дружество ИХБ 
Шипинг Ко ЕАД с капитал 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя акции с номинал 1 лев. 
Новото дружество е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него 
производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно 
агентиране и други.  
 
Увеличаване участието в някои дружества от портфейла 
През  февруари 2007 г. Булярд АД - дъщерно дружество на ИХБ стартира процедура по закупуване 
на 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия.  Процедурата бе финализирана на 6 
март 2007 г. Сделката е на стойност 5 555 555 щатски долара. В резултат на сделката контролът на 
ИХБ АД в Булярд корабостроителна индустрия достигна до 61.50%.  
С решение N 5 от 19.03.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на Булярд от 24 018 980 лева на 
32 618 980 лева. Набраните средства от увеличението бяха използвани за заплащане на 25% от 
капитала на Булярд корабостроителна индустрия, които Булярд придоби от Параходство БМФ 
ЕАД. ИХБ участва в увеличението на капитала на Булярд като записа 5 289 000 броя акции с 
номинална стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си. 
С решение N 6 от 20.04.2007 г. СГС вписа следващо увеличение на капитала на Булярд от 
32 618 980 лева на 37 292 980 лева. Набраните средства от увеличението са за  увеличение 
капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД с 5 000 000 лева – от 21 877 905 лева на 
26 877 905 лева. ИХБ записа 2 874 510 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, 
пропорционално на участието си.  
В резултат на двете увеличения на капитала на Булярд, през 2007 г. ИХБ е инвестирал 8 164 хил. 
лева и размерът на участието на ИХБ в Булярд е 25 591 хил. лева. 
 
С решение N 4 от 2007 г. Бургаски Окръжен Съд вписа увеличение на капитала на 
Кораборемонтен завод Порт Бургас от 135 440 лева на 635 440 лева. Всички 500 000 броя акции от 
увеличението с номинална стойност 1 лев бяха записани от ИХБ, в резултат на което участието му 
е 98.24% от капитала бургаското дружество. 
 
През м. март 2007 г бе увеличен капитала на дъщерното дружество Приват инженеринг, което е 
100%  собственост на групата ИХБ чрез издаване на нови 140 000 бр. обикновени поименни акции 
с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 7 лв. на акция. През м. 
септвмври 2007 г за втори път за 2007 г. бе увеличен капитала на Приват инженеринг чрез 
издаване на нови 160 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 
лев и емисионна стойност 10 лв. на акция. Акциите от двете увеличения са закупени от дружество 
в групата и са изцяло платени. Капиталът на Приват инженеринг към края на 2007 г. е 3 180 000 
лева. 
 
През м.април 2007 г. е увеличен капитала на контролираното от Групата дружество Леярмаш. 
Акциите от увеличението на капитала на дружеството са закупени съответно от Машстрой - 150 
хил. броя акции и ЗММ Сливен - 350 хил. Броя акции по номинал 1 лв. всяка и контролът върху 
дружеството остава изцяло в групата ИХБ. 
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На 25.04.2007 г. ЗММ – България холдинг отправи търгово предложение, а на 04.06.2007 г. 
коригирано търгово предложение за закупуване на акции към останалите акционери на ЗММ 
Сливен за 20078 броя акции на цена 43,60 лв. за акция, чрез инвестиционен посредник Авал ин.  

ЗММ – България холдинг притежаваше 262488 бр. /92,89%/ преди търговото предложение.  
Търговото предложение приключи успешно, като в резултат на него ЗММ – България холдинг 
придоби 3 277 броя акции от останалите акционери. 

На 03.10.2007 г. Общо събрание на акционерите на ЗММ Сливен взе решение Дружеството да бъде 
затворено и отписано от регистъра на публичните дружества. С решение N 1308-ПД/22.10.2007 
Комисията за финансов надзор отписа  ЗММ Сливен от регистъра на публичните дружества. 

ИХБ увеличи незначително участието си в Дунав турс с 0.04% за 1 хил.лв. 
 
Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ /неконсолидирани/ в корпоративни ценни 
книжа през 2007 г. е 8 789 хил. лева. 
 
Продажба на дялове от портфейла 
През 2007 г. бяха продадени всички акции които ИХБ имаше - 38 555 бр. акции от капитала  на  
Булгаргабак холдинг  АД. Продажната цена бе 41.77 лв. на акция, а нетния приход от продажбата 
на всички е в размер на 250  хил. лв. 
 
В резултат на извършеното преструктуриране през годината към 31.12.2007 г. портфейлът на ИХБ 
пряко и чрез свързани лица се формира от 29 дружества както следва: 9 дъщерни дружества, 3 
асоциирани предприятия и 17 дъщерни дружества на дъщерни дружества и асоциирани 
предприятия. Преките инвестиции на ИХБ в корпоративни ценни книжа към края на  годината 
възлизат на 44 454 хил. лева. 
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Графики 1-3: Структура на портфейла на ИХБ към 31 декември на последните 2 години 
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Структура портфейл 2006  Инвестиции : 37 027 хил.лв. 
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Структура портфейл 2007  Инвестиции : 44 454 хил.лв. 
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3 Производство на мебели 
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Управление на дъщерните дружества 

Следвайки поставените задачи в началото на годината по отношение на своите дъщерни дружества 
и през 2007 г. ИХБ активно участваше в стратегическото планиране на дейността им. ИХБ 
насърчаваше и оказваше съдействие при: 
 осъществяването на инвестиционни мероприятия;  
 усъвършенстване на техните продукти и услуги, разработване и въвеждане в производство на 

нови продукти и услуги, в зависимост от изискванията на пазара;  
 усъвършенстване на маркетинговата дейност, дейността свързана с управление на човешките 

ресурси, и други дейности свързани с управлението на дружествата;  
 осигуряване на финансови средства за оперативната и инвестиционна дейност на дружествата;  
 анализ и оценка на възможностите за използване на новите интернет технологии.  

 
Участие в процеса по бизнес планиране и контрол на постигнатите резултати 
ИХБ продължи своята практика за бизнес планиране и контролиране на резултатите. 
Ръководството на ИХБ поставя стратегическите цели и резултати, които всяко дружество трябва да 
постигне през годината. Всеки изпълнителен директор има персонална бизнес задача за годината и 
тя е свързана с приоритетите в дейността на дружеството.  
Ръководството и експертите на ИХБ се стремят да бъдат в течение на дейността на  дъщерните 
дружества. Информация се обменя ежемесечно. През годината се провеждат общо 3 работни 
срещи между ръководството на холдинга и съответните ръководства на дружествата, на които се 
отчитат резултатите за съответното тримесечие. На срещите се обсъждат резултатите за отчетния 
период, споделят се трудностите, които срещат ръководствата на дружествата, анализират се 
възможностите за разрешаване на проблемите.  
 
Като пряк резултат от управлението на дъщерните дружества е дивидента, които се получава при 
разпределяне на печалбата на дружествата.  

Оказване на съдействие за финансиране на дъщерните дружества. Информация за сделки 

ИХБ помага за финансиране дейността на дружествата от групата като предоставя заеми и 
съдейства при договаряне на банково финансиране.  
През 2007 г. на дъщерни дружества са отпуснати 1 579 хил.лв. Към 31.12.2007 г. вземанията по 
отпуснати заеми на дъщерни дружества са 60 хил.лв. По-подробна информация е представена по-
долу в тази точка.  
През 2007 г. обезпеченията, които ИХБ е предоставило на дъщерни дружества са под формата на 
корпоративни гаранции и авали по записи на заповед. По-подробна информация е представена по-
долу в тази точка. 
 

През 2007 г. дъщерните дружества на ИХБ са финансирали дейността си с банкови заеми от ТБ 
Алианц България АД, Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк – България АД, Обединена българска банка 
АД и Биохим АД.  
Лихвите, които са договорени по заемите ползвани от дъщерните дружества варират между 
EUROLIBOR + надбавка от 2.5% до 4%. 
Екипи от ИХБ оказват съдействие при разработването на бизнес плановете на дъщерните 
дружества, изисквани от банките като обосновка за отпускане на кредити.  
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През 2007 г. ИХБ няма сключени големи сделки освен инвестициите в дъщерни дружества и 
договори за финансиране на дъщерни дружества. 
Сделките със свързани лица през 2007 г. представляват основно предоставяне на заеми от ИХБ на 
дружества от групата и обратно, приходи от лихви, съответно разходи за лихви, връщане на заеми 
от дружествата на ИХБ и обратно, приходи от продажба на услуги и вноски за увеличение на 
капитала. При извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от 
пазарните условия.  
Информация относно сделките, сключени между ИХБ и свързани лица през годината има в т. 26 
Сделки със свързани лица от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2007 г., където са 
посочени вида и стойността на сделките и характера на свързаност. 
Не е имало други предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън 
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които ИХБ или 
негово дъщерно дружество е страна. 
 
Заемите, които ИХБ е отпуснало на / получило от своите дружества през 2007 г. са в лева при 
лихвен процент между 6-8%, в евро при лихвен процент 8% и щатски долари при лихвен процент 
10%. 
През 2007 г. няма събития и показатели с необичаен за ИХБ характер, имащи съществено влияние 
върху дейността му.  
 
Към 31 декември  2007 г. ИХБ е предоставило гаранции на задължения на свързани дружества, 
както следва: 
Към Банка ДСК ЕАД ИХБ осигури издаването от Банка ДСК  ЕАД на  банкови гаранции в размер 
на 671 хил. евро  за обезчаване на задължения на Елпром ЗЕМ към клиент.  
С Банка ДСК  ЕАД е сключен и договор за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови 
гаранции, акредитиви и оборотно финансиране на ИХБ и/или дружества от групата с размер на 
лимита 4 500 хил. лв. Към 31.12.2007 година за сметка на кредитния лимит са издадени две 
гаранции /100 хил.лв. за КРЗ Порт – Бургас EUR 339 хил. за Елпром ЗЕМ/ и два акредитива на 
Булярд КИ за EUR 404 хил. и EUR 92 хил.   
Двата договора с Банка ДСК ЕАД са обезпечени с особен залог върху търговското предприятие  
КРЗ Порт Бургас АД - дъщерно дружество на холдинга. 
Към ТБ Алианц България АД под формата на авали на записи на заповед на обща стойност 62 
хил.лв, с които Холдингът обезпечава гаранции за добро изпълнение, поети от Елпром ЗЕМ АД 
към клиенти. Гаранциите са с различни дати на падеж в зависимост от срока за изпълнение на 
договорите. 
Корпоративни гаранции: 
 На 15.11.2006 година ИХБ издаде корпоративна гаранция на стойност 3 433 424 евро и 2 

977 531 щатски долари, която обезпечава третата авансова вноска в полза на Булярд 
корабостроителна индустрия от купувача Георги Меритайм Лтд за кораб със строителен номер 
457. През април 2007 година гаранцията е освободена, след като корабостроителницата изпълни 
ангажиментите си към купувача; 
 През юли 2007 година ИХБ издаде корпоративна гаранция на стойност 4 211 942 евро и 3 

595 434 щатски долари, която обезпечава третата авансова вноска от купувача Александър 
Меритайм Лтд за кораб със строителен номер 515.  
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Всички гаранции са обезпечени с ипотека върху недвижимо имущество на Булярд 
корабостроителна индустрия АД. 
Възнаграждението, което ИХБ получава за издаване на корпоративните гаранции е в размер на 2% 
върху размера на всяка от предоставените гаранции.  
Ръководството на ИХБ счита, че не съществуват индикации посочените задължения да не бъдат 
изпълнени, поради което не са начислени провизии по условни задължения. 
Към датата на изготвяне на годишния доклад корпоративните гаранции са прекратени. 
 
Система за вътрешен контрол  
В ИХБ съществува отдел Вътрешен контрол, който осъществява прегледи на дейността и 
финансите в групата на ИХБ. 

2. Резултати от дейността на дружествата от групата 

 
Морски бизнес 
Наричаме най-общо морски бизнес следните отрасли корабостроене, кораборемонт, пристанищна 
дейност, класификация и сертификация,  морски транспорт и корабен дизайн.  
 
Корабостроене  и кораборемонт 
Като цяло световната корабостроителна индустрия е в подем. Отчита се значително увеличение на 
морските превози, на което се дължи увеличаване на потребностите от повече и нови кораби за 
пренос на увеличения товаропоток между страните. Най–търсени са снабдителни и други 
специализирани кораби, които са малко тонажни и високо технологични. На второ място се 
нареждат корабите за насипни товари в диапазона между 55 000 – 65 000 dwt. Пълната заетост на 
всички корабостроителници до 2010 година води до повишение на цените на корабите.  
 
От 2007 г. ИХБ реорганизира дейността кораоремонт в групата като пренасочи тази дейност само в 
Булярд КИ. КРЗ Порт Бургас извършваше кораборемонт до м. август 2007 г., когато продаде своя 
плаващ док /за 1 150 хил. евро/. 
Повишаването на изискванията и въвеждане на нови изисквания към техническата безопасност на 
корабите, води до необходимост от по-чести ремонти – фактор, който влияе благоприятно на 
кораборемонтната дейност. Булярд КИ има възможности да извършва ремонт на кораби в широк 
диапазон по отношение на размера – от малки до 5 000 тонни до големи 100 000 тонни кораби.   
 
Булярд АД и дъщерното му дружество Булярд Корабостроителна индустрия АД  
Дейността на Булярд е свързана с управление на неговото дъщерно дружество Булярд 
корабостроителна индустрия ЕАД.  
През  март 2007 г. Булярд закупи 25% от капитала на Булярд КИ от Параходство БМФ ЕАД за  
5 555 555 щатски долара и така стана едноличен собственик на Булярд КИ.  
През 2007 Булярд направи две увеличения на капитала си, в резултат на които капиталът е 
увеличен от 24 018 980 лева на 37 292 980 лева. Набраните средства от първото увеличение бяха 
използвани за заплащане на 25% от капитала на Булярд КИ, а второто – за увеличение капитала на 
Булярд КИ с 5 млн. лева. Всички акционери участваха в увеличенията пропорционално на своите 
участия. 
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През 2007 г. Булярд е реализирало 77 хил.лв. приходи, които представляват финансови приходи 
/приходи от лихви/ и бележат спад от 48% спрямо приходите през 2006 г. /148 хил.лв./. Разходите 
на дружеството са намалели с 25% през 2007 г. и са 112 хил.лв. Те представляват разходи за 
дейността /външни услуги и други/ и финансови разходи /нетна загуба от промяна на валутни 
курсове/.  
Финансовият резултат на Булярд за 2007 г. е загуба в размер на 35 хил.лв.  
Активите на Булярд към 31.12.2007 г. възлизат на 37 456 хил.лв. като 36 525 хил.лв. са инвестиции 
в Булярд КИ. 
 
Финансови резултати на Булярд /неконсолидирани/ 
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Булярд Корабостроителна индустрия АД 
Основната дейност на Булярд КИ е строителство на нови кораби и отделни секции и блокове от 
кораби и ремонт на кораби. 
След стартовата за дейност корабостроене 2005 г., през 2006 и 2007 г. работата на 
корабостроителницата се характеризира с постепенно натоварване на производствените мощности 
със строеж на нови кораби. През 2007 г. завърши строителството на 2 кораба и същите бяха 
предадени на корабособствениците им: 516 предаден през м.юни 2007 г. и 457 – предаден през 
м.октомври 2007 г.; 
През 2007 г. Булярд КИ подписа договор с IHI Marine United за лиценз за строителство на нов 
кораб за насипни товари 56 000 dwt. от типа суперхендимакс F56. Корабът е изключително 
популярен като тип и е налице интерес за поръчки страна на корабособственици. Булярд КИ е 
закупило лиценз за 8 кораба. През 2007 и до март 2008 г. Булярд КИ сключи договори за 
закупуване на материални пакети за строителството на тези кораби. Материалният пакет включва 
главен двигател, дизел генератор и други спомагателни части, които ще обезпечат строителството 
на кораб F56. Общата стойност на тези договори е около10 млрд. японски йени или 92 млн. щатски 
долара. През 2007 и до началото на април 2008 г. Булярд КИ има договореност за строителство на 
6 кораба F56 както следва: обекти 101 и 103 за клиент Diler shipping and trading, Turkey, обекти 102 
и 105 – за дружества в групата на ИХБ, и обекти 106 и 107 за дружества на Парходство БМФ.  
През 2007 г. освен корабите Ф56 е договорено строителство на няколко други кораби и корпуси. 
Сключиха се договори за строителство на два кораба за насипни товари 21 000 dwt – обект 459 за 
Varna maritime Ltd., дружество на Парходство БМФ и обект 458 за Karvuna Ltd., дружество в 
групата на ИХБ. 
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Сключи се още един договор за корпус за снабдителен кораб  за норвежката корабостроителница 
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk ASП със строителен номер 191. Сключиха се 4 договора с Акер 
Тулча за производство на корпусни секции за снабдителни кораби /поръчки 372, 374, 374А, 716/.  
Булярд КИ е в преговори за изработка на корпуси за 7-16 бр. фрегати FREMM за периода 2008 – 
2018 г. Водят се преговори за изработка на корвети за български военно-морски флот като част от 
офсетна програма на френската корабостроителница Armaris. 
От март 2007 г. корабостроителницата е сертифицирана по системата за управление на качеството 
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. Обхватът на сертификата е проектиране на 
плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене. Сертифициращата организация е BV – Bureau 
Veritas Certification – България. 
Инвестицинната програма за 2007 г. е в размер на 4 714 хил.евро. Изпълнени са основни проекти, 
насочени към повишаване на производителността и условията на труд, както и модернизация на 
производството, включително покупка на лиценз за 8 кораба  от типа суперхендимакс F56, 
дребногабаритно корабно оборудване, сертифициране по ISO 9000 – 2001, реконструкция цех К1 и 
други. Общата стойност на разходите с инвестиционно предназначение е 8 475 хил.евро, 
включително ремонт и поддръжка в размер на 3 468 хил.евро. Изпълнението на инвестиционната 
програма за 2007 г. е финансирано от реинвестирана печалба за 2006 г. и инвестиционен кредит от 
SG Експресбанк. 
Приходите на Булярд КИ за 2007 г. са в размер на 101 244 хил.лв. Приходите от корабостроене 
възлизат на 82 935 хил.лв. спрямо 66 439 хил.лв. за 2006 г. През 2007 г. от строителството на двата 
кораба об.516 и об.457, които са предадени на корабособствениците има отрицателен финансов 
резултат от 9 991 хил.лв. Основните причини за това са ниската договорна цена на корабите и 
факта, че това са първите кораби след фалита на Варненска корабостроителница.  
Негативният резултат от корабостроенето е компенсиран частично от поръчки с по-висока 
рентабилност и кораборемонт. 
Дружеството продължава да извършва кораборемонт паралелно с корабостроенето с цел пълно 
натоварване на мощностите. В периодите, когато камерите са свободни, БКИ осъществява 
кораборемонтна дейност.  
През 2007 г.  са извършени 7 ремонта на плавателни средства на обща стойност 2 676  хил.лв., 
всички за чужди корабособственици. За сравнение през 2006 г. са извършени 25 ремонта на 
плавателни средства на обща стойност 4 008 хил.лв., от които 16 за български и 9 за чужди 
корабособственици. 
Приходите от кораборемонт през 2007 г. формират 3% от общите приходи от продажби /86 195 
хил.лв./, за разлика от 2006 г., когато приходите от кораборемонт формираха 6% от общите 
приходи. 
Булярд КИ е реализирало приходи от други продажби в размер на 15 049 хил.лв., в т.ч. продажба 
на имот, и печалбата от тези сделки е 12 745 хил.лв.  
Дружеството приключва 2007 г. с печалба в размер на 213 хил.лв. 
Булярд КИ се стреми през 2008 г. към:  подобряване и модернизиране производствената база 
според инвестиционния план на дружеството; поддържане система за управление на качеството 
отговаряща на европейските норми и стандарти; сключване на договори, обезпечаващи 
производствената програма до 2012 г.; повишаване квалификацията на основните производствени 
работници; намаляване на производствените и административно–управленческите разходи с 10% 
спрямо 2007 г.; намиране на нови начини за набиране на персонал; подобряване социалните 
придобивки  и битовите условия. 
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Финансови резултати на Булярд Корабостроителна индустрия /от всички дейности - 
корабостроене и кораборемонт / 
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Пристанищна дейност 
Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД, Одесос ПБМ АД 
Очаква се подем на пристанищната дейност в близките години. Има тенденция за увеличаване 
морския транспорт на стоките за сметка на сухоземния поради екологични съображения. Друга 
причина за подема е увеличаване на икономическия обмен между страните, дължащ се на ръста на 
икономиките. В България тази тенденция също съществува – има ръст на БВП и ръст на износа и 
вноса. В този смисъл двете пристанища  в групата на ИХБ намериха своето място в този отрасъл. 
Пристанищата са с регионално значение и се намират във Варна и Бургас, съответно Одесос ПБМ, 
Варна на 150 дка площ и КРЗ Порт - Бургас на 50 дка площ. И двете пристанища имат 
удостоверение за обработка на генерални, наливни и насипни товари. 
 
КРЗ Порт - Бургас АД  
До края на м.юли 2007 г. дружеството извършва  две основни дейности: кораборемонт и 
пристанищна дейност. През юли 2007 г. е продаден плаващ док по пазарна цена 2 034 хил. лева 
при балансова стойност 959 хил. лева и плаваща работилница по пазарна цена 215 хил. лева при 
балансова стойност 36 хил. лева. Така се преустанови кораборемонтната дейност и пристанищната 
дейност се установи като единствена. 
През 2007 г. са обработени 186 500 тона товари, в сравнение с обработени 26 875 тона през 2006 г. 
През 2006 година основно се обработваха всякакви видове метални товари и готови метални 
изделия. През 2007 г. дружеството разшири обхвата на видовете товари, които обработва. 
Обработени са метали и метални изделия /арматурно желязо, профили, кнюпели, кангали, рула, 
ламарина на пачки, тръби/, дърва, стъкло, техническо имущество, сол, олио и други.  
През годината бяха реализирани общо приходи 3 950 хил.лева. спрямо 3 993 хил.лв. през 2006 г. 
До м.юли 2007 приходите от кораборемонт възлизат на 567 хил.лв. спрямо 3 484 хил.лв. през 
цялата 2006 г.  
През 2007 г. приходите от пристанищна дейност са 2 038 хил.лв., които включват обработка на 
товари, складово-експлоатационна дейност /1 898 хил.лв./ и наеми и други съпътстващи дейности 
/140 хил.лв./ За сравнение през 2006 г. приходите от пристанищна дейност са 442 хил.лв., вкл. 
обработка на товари, складово-експлоатационна дейност /218 хил.лв./, наеми  и други съпътстващи 
дейности /224 хил.лв./.  
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КРЗ Порт – Бургас е реализирало печалба от продажба на дълготрайни активи в размер на 1 345 
хил.лв. които включват печалбата от продажба на плаващия док.  
Печалбата преди облагане е в размер на 1 647 хил. лева, а нетна печалба за 2007 г. е в размер на 1 
477 хил. лв. 
През ноември 2007 г. беше увеличен капитала на дружеството от 135 440 лв. на 635 440 лв. Новите 
500 000 акции са записани от ИХБ. 
Политиката през 2008 г. е насочена към привличане на нови товаропотоци и клиенти. Предвижда 
се увеличаване на товарооборота и достигане до 258 хил. тона обработени товари. През 2008 г. ще 
бъдат пуснати в действие два клона на ж.п. линия, два броя козлови кранове 12.5 тона, нови 
открити складови площи и др. Планира се да стартират строителните работи по проекта за 
разширение на пристанището, като основна част от необходимите средства ще бъдат осигурени 
чрез банков кредит. Проектът трябва да приключи за три години и ще струва около 23 млн.лв.  
 
Финансови резултати на КРЗ Порт - Бургас /от всички дейности – кораборемонт и пристанищна 
дейност / 
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Одесос ПБМ АД 

Основните резултати от дейността на Одесос ПБМ  през 2007 са ръст на приходите 75.33  % 
спрямо 2006 г.; 3 кратно увеличение  на печалбата спрямо 2006 г.; собствени инвестиции в 
придобиване на ДМА в размер на 704 638 лева, увеличаващи пазарният дял на предлаганите от 
Дружеството услуги; постигане на по-добри резултати в следствие на нови партньори. 

Приходите на Одесос ПБМ за 2007 година възлизат на 1 452 хил. лева и бележат ръст от  627 хил. 
лева, спрямо тези от 2006 година. Ръстът се дължи най-вече на значително по-големите приходи от 
претоварна дейност и ръст на приходите от предоставените услуги. 

Източниците на приходи се запазват същите както и през 2006 година и те са : приходи от кейова 
линейна такса, приходи от претоварни операции на кея и в тила, приходи от съхранение и 
складиране на товари, приходи от дългосрочни наеми, други приходи от предоставяне на услуги в 
т.ч ток, вода, механизация и пакетиране на товар. 
През 2007 г. са обработени 74 759 тона товари, в сравнение с обработени 24 874 тона през 2006 г. 
През 2006 г. основно се обработваха всякакви видове метални товари и готови метални изделия. 
През 2007 г. дружеството разшири обхвата на видовете товари, които обработва. Обработени са 
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метали и метални изделия /арматурно желязо, скрап, ламарина на листи/, дървесина, амониев 
нитрат и зърнени храни.  

Счетоводната печалбата на Дружеството, след данъчно облагане за 2007 е в размер на 240 хил. 
лева спрямо 86 хил.лева през 2006 година. 

През 2007 година напълно завърши процеса на преструктуриране на стопанисваният от 
Дружеството район от вспомагателно корабостроително предприятие в пристанищно предприятие 
с обособена структура за корабна, вагонна, автомобилна, складова, контейнерна, и тилова 
обработка на насипни и генерални товари. 

За 2008 г. дружеството предвижда увеличаване на инвестициите за създаване на условия и 
увеличаване на товаро-потока през кей; разширяване на дейността и възможностите за складиране  
и обработка на товари; разширяване на обхвата на предлаганите услуги, посредством въвеждане в 
експлоатация на 32 тонен козлови кран в тила и възможност за обработка на генерални товари 
от/на вагони. Дружеството има намерения да извършва в тила обработка на пълни 20 и 40 футови 
контейнери, в това число хладилни, включително в режим митническо складиране. 
 
Финансови резултати на Одесос ПБМ 
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Класификационна и сертификационна дейност 
Меритайм холдинг АД и дъщерното му дружество Български корабен регистър АД 
Класификацията и сертификацията на плавателни съдове се влияе от развитието на 
корабостроенето и кораборемонта. Когато тези отрасли са в период на подем, какъвто се 
наблюдава в момента и близките няколко години, дейността по класификация и сертификация на 
новопостроени кораби и кораби след ремонт също бележи ръст. Допълнителен фактор за това е 
въвеждането на нови по-високи изисквания за сигурността и безопасността на корабоплаването от 
Световната морска организация.   
Меритайм холдинг АД и неговото 100% дъщерно дружество Български корабен регистър АД  
Дейността на Меритайм Холдинг през 2007 г. е свързана с управление на инвестицииите в 
дъщерни дружества. Меритайм холдинг притежава 99.81% в Български корабен регистър АД, 
Варна и 100% в Български лойд ЕООД. През 2007 г. Меритайм Холдинг е реализирало приходи от 
дивиденти в размер на 699 хил.лв., спрямо 749 хил.лв. през 2006 г. Приходите от дивиденти са от 
дъщерното му дружество Български корабен регистър АД.  
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Финансовият резултат на Меритайм Холдинг за 2007 г. е печалба в размер на 696 хил.лв. каквато е 
и чистата печалба. За сравнение през 2006 г. чистата печалба е 750 хил.лв.  
Активите на Меритайм Холдинг към 31.12.2007 г. възлизат на 1 271 хил.лв. като най-голям дял 
имат инвестиции в дъщерни дружества – 1 267 хил.лв. 
 
Финансови резултати на Меритайм холдинг 
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Български корабен регистър АД  
За изминалата 2007 г. БКР реализира приходи от дейност в размер на 2 047 хил.лв.  
През 2007 г. беше присвоен клас на БКР на 12 броя кораби на чужди корабособственици. Процесът 
на привличане на кораби на чужди корабособственици ще продължи, като ще бъдат завишени 
критериите по отношение на възрастта и техническото състояние на корабите, кандидатстващи за 
клас на БКР. 
През 2007 г. бяха подписани договори за упълномощаване от страна на морските администрации 
на следните държави: Доминика, Сент Винсент и Гренадини и Молдова. 
На 02.10.2007 г. беше подписан договор между японския регистър NKK и Български корабен 
регистър за съвместна дейност в сертифицирането на кораби с клас NKK. Във връзка с него се 
договори и повишаване на квалификацията на трима инспектори на БКР, придобиване на статут на 
инспектор на NKK и участието им по проекта за строителство на нови кораби . 
През 2007 г. приходите от продажба на услуги на БКР бележат ръст от 141 хил.лв. или 7% спрямо 
предходната година. Печалбата на дружеството е по-голяма спрямо същата през 2006 с 58 хил.лв. 
или с 6%. 
БКР ще продължава обучение на инспекторите за работа в чужбина и намиране на равноправни 
авторитетни партньори в чужбина. 
Средносрочните цели на БКР включват подготовка на БКР за признаване от Европейския съюз и 
увеличаване тонажа на поднадзорния флот. БКР е подал документи за признаване в Европейския 
съюз за регистър.  
Основната дейност по класификация и сертификация на кораби става все по-конкурентна и е 
трудно на БКР да се конкурира с мултинационалните си конкуренти Lloyd's Register of Shipping, 
Bureau Veritas, Germanischer Lloyd. Затова се цели БКР да работи с тях на партньорски принцип 
както и да се развие в областта на индустриалния одит и съпътстващи дейности.  
През 2007 г. на отчет към БКР и освидетелствани бяха 137 български кораби и 84 бр. чужди 
кораби. 
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Приключи работата по проект „Разработване на технологии за инспектиране и присвояване на клас 
на кораби и Интернет базирана система за управление на инспекционната дейност”. През м.март 
2008 г. предстои въвеждане в експлоатация на системата. 
 
Финансови резултати на БКР 
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Корабен дизайн 
ВИК Сандвик – ИХБ Дизайн АД 
През август 2007 г. ИХБ и норвежката компания ВИК Сандвик създадоха компания за корабен 
дизайн в България  - ВИК Сандвик – ИХБ Дизайн АД. Дружеството е асоциирано за ИХБ, тъй като 
участието е 50% в капитала. 
Дейността е насочена основно в разработване на работна документация и упражняване на авторски 
надзор.   
За трите месеца дейност – от септември до декември 2007 г. дружеството е реализирало приходи 
от 550 хил.лв. Финансовият резултат за 2007 г. е печалба в размер на 296 хил.лв.  
Тенденциите за 2008 г. са: да се обхване пълния обем дизайнерски услуги при изпълнение на 
дадена задача; специализиране в проектиране на кораби, обслужващи офшорни плаващи 
съоръжения; проучване и опит за навлизане в сферата на проектиране на нефтени платформи и 
други специализирани плаващи съоръжения.  
 
Финансови резултати на ВИК Сандвик – ИХБ Дизайн АД 
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Машиностроене 
В машиностроене са включени подотраслите производство на металорежещи машини, 
производство на електрически машини и металолеене. 
 
ЗММ България холдинг АД и неговите дъщерни дружества ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, ЗММ 
Нова Загора АД, Леярмаш АД и Елпром ЗЕМ 
Металорежежите машини - универсални стругове, CNC стругове и колонни пробивни машини 
попадат в т.нар. група стоки с инвестиционно (производствено) потребление. Характеризират се с 
голям жизнен цикъл.  Търсенето им е в пряка зависимост от общото икономическо състояние и 
инвестиционната активност в дадена страна или даден пазар.  Могат да се използват  както в 
единичното, така и в дребно и  средно серийно производство. Намират приложение  във всички 
отрасли  на материалното производство, купуват се от широк кръг клиенти и са от съществено 
значение за техническото осигуряване на всяка една национална икономика. Търсенето на 
металорежещите машини е относително постоянно в по-дълъг период и колебания и спад в 
търсенето на 3-4 години.  
Стагнацията и икономическите кризи в световен и регионален мащаб се отразяват негативно на 
реализацията на стоките с инвестиционно предназначение. Това не засяга експорта и търговията на 
тези основни продукти, когато пазарът е стабилен и за тях има устойчиво търсене. За да се запази 
добрият търговски имидж на тези продукти и да се удължи техният жизнен цикъл се налага 
непрекъснато да се подобрява дизайна и техническите характеристики на същите, безопасността 
на работа с тези изделия и най-вече да се съблюдават нормите и стандартите по ISO 9001, както и 
европейските норми за безопасност.   
ЗММ БХ търгува с основни групи изделия произвеждани от дружествата, които контролира ккато 
следва: 

 Универсални стругове – произвеждани от ЗММ–Сливен и Машстрой. Над 90 % от 
приходите на дружеството се реализират от продажбите на универсални стругове. Произвежданите 
изделия могат да бъдат класифицирани като малко, средно и голямо габаритни универсални 
стругове. Продукцията на дружеството се налага с параметрите на средния клас машини от този 
тип: невисока цена със съответстващото й качество, технически характеристики и сервиз. 

 Стругове с CNC управление – произвеждани от Машстрой и ЗММ – Сливен  
 Стругови машини с циклов режим на работа, на база универсални машини – произвеждани 

от Машстрой;  
 Пробивни машини – произвеждани от Машстрой и  ЗММ Сливен 
 Комбинирани дървообработващи машини -  ЗММ Сливен 
 Резервни части, възли и детайли за металорежещи машини, – произвеждани от ЗММ Нова 

Загора 
 Лентоотрезни машини – произвеждани от ЗММ Нова Загора 
 Чугунени отливки – произвеждани от Леярмаш АД  
 Електрически двигатели и хидрогенератори и ремонт на хидрогенератори – произвеждани / 

предлагани от Елпром ЗЕМ. 
С цел задоволяване на потребителския интерес бяха разработени модификации на нови типове 
универсални стругове и стругове с ЦПУ.  
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През 2008 - 2010 г. се предвижда разширяване на производството на всички основни изделия, като 
се подобри ефективността на тяхната реализация, засилване на рекламта на новите модифицирани 
машини с ЦПУ, чиято конфигурация включва възли и детайли от базовите универсални стругови 
машини. Като тенденция се очертава увеличаване производството и продажбите на голямо 
габаритните стругове и стругове с ЦПУ и постепенно ограничаване на производството и 
продажбите на стругове от леката и средна гама. 
 
През 2007 г. ЗММ БХ реализира нетни приходи от продажби 26 088 хил. лв., спрямо 32 054 хил.лв. 
през 2006 г. Това се дължи на промяна на стратегията на фирмата за реализация на продукцията. За 
отчетният период са постигнати нетни приходи от продажби в размер на  26 088 хил. лв., от които 
приходи от продажби на стоки за 23 546 хил. лв. Спрямо 2006 е отчетено намаление с 5 966 хил. 
лв. или 18.61 %, като тенденцията е увеличаване приходите от услуги, като посредник, които 
нарастват с 1 560 хил. лв. или 159 %. Относителният им дял през предходната година е 2.97% и 
достига 9.70% през текущата.  
ЗММ БХ реализира счетоводна печалба преди данъци в размер на 4 079 хил. лв. или ръст спрямо 
2006 г. от   717 хил. лв. или 21.32 %. 
През 2007 г. ЗММ БХ закупи 8 732 броя акции от капитала ЗММ Сливен, с което дяловото участие 
на Холдинга стана 95.98%. През м. януари  2007 г. ЗММ БХ продаде  500 броя акции на Елпром 
ЗЕМ и реализира печалба  от 12 хил. лв. 
 
Финансови резултати на ЗММ България холдинг /неконсолидирани/ 
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Металорежещи машини 
ЗММ Сливен 
През изминалата 2007 г ЗММ Сливен произведе общо 1001 бр. машини, от които 995 бр. стругове 
универсални и 6 бр. CNC стругове, спрямо 960 бр. машини за 2006 г, от които 947 бр. стругове 
универсални,  4 бр. CNC стругове и 9 бр. колонни пробивни машини. Произведената продукция за 
2007 г.в натурално изражение е с 4.27% повече спрямо предходната година. 
Приходите от дейността на дружеството за 2007 г. достигнаха 22 051 хил.лв. спрямо 18 259 хил.лв. 
за 2006 г., което е ръст от 20.77%. Основна част от приходите от дейността са приходи от 
продажба на продукция, които достигат 97.42%. Останалата част са проходи от продажба на стоки 
и услуги, а финансовите приходи са незначителни. 
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За първи път от 15 години насам дружеството има по-съществени продажби на вътрешния пазар, 
представляващи 14 бр.машини или 1.64% от целия обем продажби което се обяснява с 
възходящото развитие на Българската икономика през последните години. 
 
При увеличение на приходите от дейността за 2007г. спрямо 2006г. с 20.97%, разходите за 
дейността за същия период са се увеличили с 22.75%, което е довело до намаляване на нетната 
печалба за 2007г. спрямо 2006г. Увеличението на разходите за дейността се дължи основно на 
завишение в цените на основни суровини и материали / стомани, отливки, кооперирани доставки, 
ел.енергия и др. /. Разходите за персонала за 2007г. са се завишили съразмерно с нарастването на 
приходите от дейността. Разходите за амортизации са почти на нивото от 2006г. 
През 2007 г дружеството е инвестирало 554 хил.лв. в придобиване на дълготрайни материални 
активи, реконструкция и модернизация на производствените мощности и 350 хил.лв. в 
придобиване на финансови активи. 
В резултат на отписване на Дружеството от Регистъра на публичните дружества при Комисията за 
финансов надзор, акциите на дружеството са спрени от търговия на БФБ считано от 25.10.2007г. 
 
Финансови резултати на ЗММ Сливен 
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Машстрой  

За 2007 г. нетните приходи от продажбите са 17 885 хил. лв., в т. ч. приходи от продажба на 
продукция 17 273 хил. лв., продажби на услуги 89 хил. лв. и други продажби 523 хил. лв. 
Дружеството е реализирало на външният пазар през 2007 г.  машини  на стойност  16 030 хил. лв., 
което е 92.80% от нетните приходи от продажби, а останалите 7.20% са за вътрешния пазар. През 
2007 г. приходи от продажба на продукция са нараснали с 3 045 хил. лв. спрямо 2006 г.  
Дружеството продаде притежаваните акции в Приват инженеринг. През периода дружеството 
придоби акции на стойност 150 хил. лв. или 4.84 % от капитала на Леярмаш.  
През 2007 г. дружеството е правило капиталовложения предимно в машини и оборудване и 
подобряване на сградния фонд на дружеството. Придобитите машини и оборудване през годината 
са на стойност 135 хил. лв., придобити са също и транспортни средства на стойност 40 хил. лв. и 
компютърна техника на стойност 12 хил. лв. Подобренията на сградният фонд  през 2007 г. са в 
размер на 34 хил.лв. 
През 2007 г. в предприятието продължи работата по въвеждането на   програмен продукт за 
управление на производството, закупупи софтуер и нови компютри. През 2008 г. дружеството ще 
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инвестира в изграждане на нов вид отопление в цеховете, с цел намаляване разходите за отопление 
и подобряване социално битовите условия за труд.  
. Дружеството работи непрекъснато за обновяване и попълване на производствената номенклатура. 
През 2008 г. тази тенденция ще продължи. Очертават се две основни задачи - внедряване в 
производство на струг с наклонени направляващи, с ЦПУ модел С700Е и стругове  с ЦПУ модели 
КNС 8S и КNС 10S. 
 
Финансови резултати на Машстрой  
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ЗММ Нова Загора АД 
Произведената и реализирана през 2007 г. продукция включва три основни групи изделия: 
детайли, възли и машини. 
Преобладаващото в завода технологично оборудване позволява производството на ротационно – 
симетрични детайли от рода на: оси, валове, вал-зъбни и цилиндрични зъбни колела с еволвентен 
профил, верижни зъбни колела, зъбни гребени и зъбно ремъчни шайби. 
Произведената през 2007 г. продукция от възли е изцяло предназначена за вграждане в 
универсалните стругови машини в страната и Русия. Пред дружеството през 2008 г. предстои 
серийно производство на подавателна и супортна кутии за износ.  
 
През 2007 г. ЗММ НЗ произведе продукция за 4 933 хил.лв. Произведения обем продукция през 
2007г. надвишава производството от предшестващата година със 113.20%. В общия обем 
произведена продукция за 2007 делът на детайлите е 53.10%, произведените през годината машини 
изпреварват производството на възли, като ръста им идва както от отрезните машини (67 броя 
ръчни за 361 хил.лв. и 4 броя автомати за 156 хил.лв.), така и от двата вида дървообработващи 
машини (23 броя капавтомати и 92 броя въртящи маси). През 2007 г. 18.52% от общия обем 
произведена продукция се пада на възлите.  
От продажбите на продукция през 2007 г. ЗММ НЗ реализира нетни приходи в размер на 5 014 
хил.лева и 203 хил.лева постъпления от продадени краткотрайни и дълготрайни излишни 
материални активи. Спрямо 2006 г. приходите от продажби на произведена продукция нарастват 
със 699 хил.лв., като е постигнат ръст от 116.19% и 120.25% за всички продажби през годината. 
Реализираните през годината детайли за 2 694 хил.лв. представляват 53.71% от общия обем 
продадена продукция, с което запазват обема си от предшестващата 2006 г. Ръст в продажбите 
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завода реализира както от износа в Германия на 23 броя капавтомати и 92 броя повдигащи 
въртящи маси за 672 хил.лв., така и от продадените 69 броя лентоотрезни машини за 506 хил.лв. 

 
ЗММ НЗ инвестира в разработването на цялостна гама стружкови транспортьори за внасяните в 
страната стругови машини и центри - тип MAZAK, с потребители за тях във и извън страната – 
Чехия и евентуално Англия, както и усвояване в производство на металорежещи машини с 
насоченост за продажби извън страната. 

 
Финансови резултати на ЗММ Нова Загора 
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Металолеене 
ЛеярмашАД 
Основната дейност на дружеството е отливане на тела за стругове и други детайли за тяхил. 
Продуктите са предназначени като основен елемент за машиностроенето и са най-бавно 
изменящите се негови продукти по отношение на нововъведения.  
Леярмаш претърпя известни затруднения с производството и трябваше да се взема стратегическо 
решение за развитието на дружеството.  Пещите и оборудването, с които разполагаше не можеха 
да осигурят необходимото качество на произвежданите отливки, за да се постигне добра 
рентабилност. От друга страна леярната е необходима като един от основните доставчици на ЗММ 
Сливен и Машстрой – осигурява 50-55% от отливките, които те използват за производство на 
стругове. След продължителни анализи, мениджмънтът на ИХБ взе решение да се развива 
производството на отливки в системата на ЗММ България холдинг и одобри инвестиционна 
програма на стойност  1.5 млн.лв. за обновление и модернизация на мощностите в Леярмаш. Целта 
е да се отговори на завишените изисквания по отношение на качеството и количеството на 
отливките, както и за опазване на околната среда и поддържане на здравословни и безопасни 
условия на труд. Инвестицията в два нови топилни агрегати Inductotherm по 5 тона в режим   Dual-
Track бе приключена през началото на 2008 и от февруари 2008 те бяха въведени в експлоатация. С 
новите пещи производственият капацитет на дружеството е около 4 000 тона при двусменен режим 
на работа.  
 
През 2007 г. бяха произведени 2 371 тона отливки спрямо 1 991  тона през 2006 г. През 2007 г. са 
продадени отливки както следва: за ЗММ – Сливен и Машстрой – 1727 тона /73.45 %/, други 
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клиенти в страната – 455 тона /19.33%/ и за износ – 170 тона /7.22 %/. Като цяло увеличението на 
продажбите за 2007 г. е с 377 тона спрямо 2006 г. 
За 2008 г. е заложено  производството на 2 660 тона.  Прогнозното производство е направено на 
база заявките от дружествата в системата на Холдинга, експертна оценка и предполагаема 
реализация, както и на досегашни заявки от редовни клиенти . 
Като тенденция за 2008 г ще бъде увеличаване на обема на производството и за външни клиенти, 
при строго следене на качеството  и рентабилността на отливките. 
През 2008 г. Леярмаш ще разчита на новите топилни агрегати Inductotherm  в режим   Dual-Track, 
както за нормалното изпълнение на производствената програма  през 2008 г, така и за поетапното 
увеличаване на обемите 300 тона/месец през 2009 г. Двете пещи ще работят на икономичен нощен 
режим на работа с цел обслужване на  интензифицираните дневни формовъчни полета.  

 
Финансови резултати на Леярмаш 
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Електрически машини 
Елпром ЗЕМ АД  
Елпром ЗЕМ произвежда електрически машини – електродвигатели - асинхронни  и синхронни, 
асинхронни генератори и хидрогенератори. Дружеството извършва ремонт на хидрогенератори и 
машини за ниско и високо напрежение /НН и ВН/. 
Произвежданите продукти са свързани с изграждане на нови обекти и аварийна подмяна на 
съществуващи. Основни потребители са фирми от отраслите енергетика, минна и рудодобивна 
промишленост, циментова, хранително-вкусова, селско стопанство, водоснабдяване и други. 
Пазарът е силно зависим от конюнктурата на световната икономика и в частност състоянието на 
икономиката на България и региона. 
Тенденцията за стимулиране производството на екологична енергия е предпоставка за увеличаване 
строителството на съоръжения за използване на възобновяеми източници на енергия – вода и 
вятър.  Това влияе в посока увеличаване производството на хидрогенератори и машини използвани 
за малки и големи ВЕЦ, както и генератори и електродвигатели за вятърни централи.  
 
За 2007 година Дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на 9 909 хил.лв. 
Приходите от продукция са 3021 хил.лв. Бяха произведени 245 броя електрически двигатели и  11 
броя хидрогенератори /ХГ/. Извършени са ремонтни услуги за  5 992 хил. лв. в т.ч. изработка на 
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нов статор на ХГ за ЧКД Бланско, рехабилитация на ХГ 5 на ВЕЦ Пещера, ремонт на ел.двигател 
на Кремиковци АД, Завод за хартия Белово и др. 
Елпром ЗЕМ реализира други  приходи в размер на 896 хил.лв., които включват наеми, продажба 
на технологичен отпадък и др.  
Елпром ЗЕМ за 2007 г. реализира печалба от основната дейност 917 хил.лв., а печалбата след 
облагане с данъци е 823 хил.лв. 
През изминалата 2007 г. Елпром ЗЕМ работи по следните по-големи договори: НЕК ЕАД - 
рехабилитация на статорните магнитопроводи, статорните намотки и полюсите на роторите на 
ХГ1, ХГ2 и ХГ4 на ВЕЦ Пещера; VA TECH HYDRO Австрия, като подизпълнител за 
производсрвото на ХГ за ВЕЦ “Студен кладенец” и ВЕЦ „Цанков камък”; ЧКД БЛАНСКО, Чехия 
за изработка и доставка на  4 бр. ХГ; Килоскар брадърс,  Индия за изработка на   2 бр. ХГ. 
 
През 2007 година дружеството е защитило порект „ Разработване и внедряване на нова технология 
за изграждане на изолационна система, повишаваща енергийната ефективност на електрическите 
машини ниско и високо напрежение ” субсидиран от Изпълнителната агенцията за насърчаване на 
малки и средни предприятия. Технологията ще бъде внедрена  в производството през 2008 година.   
 
През 2008 година дружеството се стреми към разширяване на производствените възможности и 
продуктовата гама чрез: развитие, усъвъвшенстване и разширение възможностите на нововъведените 
производствени мощности и нови технологии;  разработка на нови конкурентно способни 
конструкции на въртящи се ЕМ; подобряване и разширяване възможностите за продължителна 
експлоатация и качество при работа на машинния парк чрез планово-превантивна поддръжка, 
рехабилитация, модернизация, закупуване на нови машини /голям и среден хоризонтални стругове/; 
създаване и оборудване на нови звена - "Сервизно поддържане" и "Кооперирани доставки”; 
развиване и дооборудване на новосъздадените звена "Външен монтаж" и "Заваръчен участък". 
През 2008 г. ще се работи по сключените договор за Проектиране  и изработка  на нов статорен 
магнитопровод, нова статорна намотка стерженов тип на ХГ 1, 2, 3, и 4 и рехабилитация на 
полюсите на ротора на ХГ 2, 3 и 4 във ВЕЦ „Студен кладенец” между НЕК ЕАД и Елпром ЗЕМ и 
по четирите  договора с ВАП ХИДРО ООД на ХГ за МВЕЦ “СТОБ”, МВЕЦ “ДЖЕРМАН”, 
Касакада Благоевградска Бистрица - МВЕЦ 1-8 и МВЕЦ “СЛАВОВА”. 
 
Финансови резултати на Елпром ЗЕМ  
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Речни круизи 
Тенденциите за бизнеса с туристически пътувания с кораби в световен мащаб са за увеличаване 
броя на круизите и увеличаване на туристите ползващи този начин на почивка. Това важи както за 
морски, така и за речни круизи.  
 
Дунав турс АД 
През 2007 Дунав турс и неговите дъщерни дружества оперират с флот от пет собствени 
пасажерски кораба. Основният пазар за Дружеството е европейския. Корабите осъществяват 
пътувания по маршрута: Будапеща – Виена – Пасау и обратно. Някои круизи са и до делтата на 
река Дунав. Корабите “Елегант Лейди”, “Хайнрих Хайне” и “Русе Престиж” осъществяват 
плавания и по канала Рейн – Майн - Дунав. По същия маршрут пътуват над сто пътнически кораба 
от различни националности.  
Дунав турс и неговите дъщерни дружествата предоставят собствените си кораби на чартьори, 
които се грижат за осигуряване на туристите. Дунав турс АД се договаря дългосрочно – над 3 
години и получава чартърна цена, която е основният му доход. Дружеството се грижи за 
техническото обслужване на корабите и отговаря за техническата изправност, за застраховките и 
осигурява корабния и хотелски екипаж.  
През март 2007 г. Дунав турс АД закупи от Българската държава яхтата “Балкан”, ползвана от 
бившия държавен глава Тодор Живков. В ход е реновация в турска корабостроителница. 
Дунав турс предлага и собствени круизни пътувания по реките Рейн-Майн-Дунав и Мозел извън 
основния сезон за корабите, както и по Коледа, Нова година и Великден.  
Дружеството разполага с понтон на р. Дунав, разположен на терен от около 4 дка, удобен за 
акостиране на всякакви речни кораби, включително и пасажерски. Годишно посреща над 280 
кораба. 
Дунав турс АД е мажоритарен собственик на дружествата Дунав турс хотелс ЕАД, Туристическа 
компания Дунав АД, Дунавско речно плаване АД и Корабна компания Дунав ЕАД.  
Приходите на дружеството на консолидирана база през 2007 г. възлизат на 19 955 хил.лв. като от 
тях 18 412 хил.лв са от основната дейност – чартиране на петте кораба. Приходите имат нарстване 
от 55% спрямо 2006 г., когато са били 11 887 хил.лв., което се дължи на това че експлоатацията на 
последния новопридобит кораб Елегант Лейди започна през 2007 г. 
 
Финансови резултати на Дунав турс /консолидирани/ 
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Производство на мебели 
Августа мебел  
През 2007 г. обемът на произведената и продадена продукция е намален със 17.82% в сравнение с 
постигнатия в предходната година. Причината е недостатъчния обем поръчки. 
Бяха установени контакти с много нови потенциални клиенти и своевременно изготвени ценови 
оферти и мостри. Дружеството участва в мебелните изложения в Кьолн – Германия и Атина – 
Гърция. В резултат на положените усилия в момента се работи с двама нови клиенти за хотелско 
обзавеждане - фирмите Базе – Франция и Румингс – Англия. Беше постигната добра организация и 
гъвкавост при разработване на оферти и мострени изделия, но не всички доведоха до сериозни 
поръчки и съответно приходи. Наложилото се включване на нови клиенти изисква време за 
изработка на мостри, одобряването им от клиента и в крайна сметка поръчката е за малки 
количества изделия. Голяма част от разработените оферти доведоха до поръчки, но през 2008 г. 
Изпълнени са много на брой поръчки за обзавеждане на вили и малки хотели в страната, както и за 
битово обзавеждане - маси, легла, шкафове, плотове и др. в страната и чужбина. Установени са 
търговски контакти и с българска търговска верига Хиполенд за продажба на детски легла.  
Произведените и реализирани продукти в Августа мебел през 2007 г. са 44.8% хотелско 
обзавеждане и 55.2% мебели за дома и други мебели; 27.4% мебели от масивна дървесина, в това 
число гардероби и шкафове и 72.6% мебели от фурнировани МДФ и ПДЧ с по-малък процент 
детайли от масивна дървесина. 
Основните пазари на дружеството са Великобритания, Франция, Гърция, САЩ и Ирландия. 
Повечето чужди клиенти на дружеството са търговци на едро и големи фирми за каталожна 
търговия.  
Обновлението на продукцията, свързано с новите пазарни потребности е перманентен процес. 
Общият дял на новите и усъвършенстваните изделия през 2008 ще достигне над 75%. Най голям 
дял на обновлението ще заемат новите пазари, насочени към Ирландия, Гърция, Франция, САЩ и 
досегашният Английски пазар, където ще се търсят нови възможности. През 2007 година  са 
разработени и произведени мостри на нови модели мебели и мострени стаи за хотелско 
обзавеждане, за някои от които има сключени договори за производство, но за част от мострите 
реализацията ще е през 2008 г. или все още по тях няма поръчки. 
През 2007 Августа мебел стартира нов сегмент – корабно обзавеждане с поръчка за цялостно 
обзавеждане на кораб със строителен номер 515 за Параходство БМФ. 
 
За отчетната 2007 година Августа мебел отчита нетни приходи от продажби в размер на 2 551 
хил.лв. от които износ – 2 067 хил.лв. /81%/ и вътрешен пазар – 484 хил. лв. /19%/. Съпоставени с 
предходната 2006 година,  приходите са 3 066 хил.лв.  в т.ч. продажбите за износ са 76.2%, а за 
вътрешен пазар – 23.8% данните показват увеличен дял на продажбите за износ с 4.8%.  
 
Августа мебел завърши 2007 г. с финансов резултат след данъци загуба от 114 хил.лв. лв. спрямо 
печалба от 51 хил.лв. през 2006 г.  
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Финансови резултати на Августа мебел 
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Други 
Приват инженеринг АД 
Основната дейност на Приват инженеринг е свързана с управление на проекти в различни области, 
застрахователно и презастрахователно посредничество, консултантски услуги.  
Дейността на Приват инженеринг през 2007 г. е основно в три направления: инвестициите на 
дъщерните му дружества в строителство на нови кораби; застрахователно посредничество и 
предостяване на консултантски услуги.  
През 2006 г. дъщерните дружества Емона шипинг Лтд и Марциана шипинг Лтд договориха 
строителство на два многоцелеви /MPC/ 9 800-тонни кораба в Булярд КИ ЕАД. Стойността на 
всеки един е 13.5 млн.евро. Доставката на кораб 288 ще бъде през деквмври 2008 и на 289 през 
2009. През 2007 г. Карвуна Лтд – новообразувано дъщерно дружество на Приват инженеринг, се 
споразумя за строителство на един многоцелеви 21 000 тонен кораб в Булярд КИ ЕАД. Стойността 
на кораба със строителен N 458 е 21 млн.евро. Доставката му ще бъде през 2009 г.  
Плащанията по договорите за строителство на кораби са в евро и щатска валута.  Приват 
инженеринг финансира строителството на корабите със собствени средства и заеми предоставени 
от ИХБ. Финансиранията се правят чрез допълнителни парични вноски в капитала на дъщерните 
дружества Емона, Марциана и Карвуна. 
До края на 2007 г. са платени 15 345 хил.лв. за кораб Емона и 7 702 хил.лв. за кораб Марциана. 
Остатъкът от сумите Приват инженеринг ще  финансира чрез заеми ИХБ и дружества от групата. 
За кораб Карвуна са платени 4 799 хил.лв. до 31.12.2007 г. За финансиране на останалите етапи от 
строителството му може да възникне необходимост от нови увеличения на капитала на Приват 
инженеринг или да се използва кредитен ресурс и средства, генерирани от дейността.  
 
Капиталът на Приват инженеринг е увеличаван два пъти през 2007 г. - през м. март 2007 г. и през 
м. септември 2007 г. Акциите са закупени от Международeн Индустриален Холдинг България, 
дружество в групата на ИХБ. В резултат на двете увеличения капиталът на Приват инженеринг е 
3 180 000 лева. 
 
През 2007 г. Приват инженеринг е реализирало 524 хил.лв. приходи от дейността спрямо 1 575 
хил.лв. през 2006 г. намалението се дължи на намаление на приходите от застраховане и 
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консултански услуги. Финансовите приходи през 2007 г. възлизат на 775 хил.лв. спрямо 957 
хил.лв. през предходната година. Те са приходи от лихви по разплащателните и депозитни сметки 
на Дружеството в ТБ Алианц България АД и от отпуснати парични заеми на дружества от групата 
на Индустриален холдинг България АД.  
Финансовият резултат на Приват инженеринг за 2007 г. е загуба в размер на 116 хил.лв. спрямо 
печалба от 1 625 хил.лв. през 2006 г. Загубата се дължи на факта, че дружеството е в процес на 
значителни инвестиции и извършва разходи за нов бизнес - морски транспорт, който ще започне да 
носи доходи след като бъдат построени трите нови кораба и започне тяхното менажиране.   
Активите на Приват инженеринг към 31.12.2007 г. възлизат на 28 793 хил.лв. като най-голям дял 
имат вземания от свързани предприятия в размер на 28 106 хил.лв.. Това са допълнителни парични 
вноски в капиталите на дъщерните дружества Емона, Марциана и Карвуна. Същите са безлихвени. 
Собственият капитал на КЛВК е в размер на 25 195 хил.лв. и представлява неразпределена печалба  
в размер на 17 928 хил.лв., основен капитал 3 180 хил.лв. и премии от емисии 3 799 хил.лв. 
 
Финансови резултати на Приват инженеринг 
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КЛВК АД 
Дейността на КЛВК през 2007 г. е свързана с предоставяне на консултантски услуги. През 2007 г. 
КЛВК е реализирало 227 хил.лв. приходи от дейността спрямо 133 хил.лв. през 2006 г. или ръст от 
71%. Разходите на дружеството са нарастнали през 2007 г. и са 117 хил.лв.  
През 2007 г. част от дейността по конструиране и проектиране на кораби от Булярд 
Корабостроителна индустрия ЕАД бе прехвърлена към дружеството, в резултат, на което в КЛВК 
АД бе приета нова сруктура и щатно разписание. Прехвърлени бяха 30 специалисти – инженер 
конструктори, работещи в Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД 
Финансовите приходи през 2007 г. възлизат на 198 хил.лв. спрямо 200 хил.лв. през предходната 
година. Те са приходи от лихви предимно по депозитните сметки на Дружеството в ТБ Алианц 
България  АД и ТБ  Райфайзенбанк България ЕАД – банките, издали банковите гаранции. 
Допълнително дружеството е получило 90 хил лв. като възнаграждение от Булярд 
Корабостроителна индустрия АД, което представлява 2%  годишно върху блокираните в депозити 
суми. 
КЛВК е реализирало отрицателни курсови разлики в размер на 172 хил.лв.  
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Финансовият резултат на КЛВК за 2007 г. е печалба в размер на 94 хил.лв., а след данъци чистата 
печалба е 84 хил.лв. спрямо 26 хил.лв. за 2006 г.  
Активите на КЛВК към 31.12.2007 г. възлизат на 3 962 хил.лв.като най-голям дял имат парични 
средства и парични еквиваленти – 2 219 хил.лв., които представляват парични средства в 
блокирани депозитни сметки  по  издадени банкови гаранции за обезпечение на задължение на 
Булярд корабостроителна индустрия АД във връзка с авансови вноски по договори за строителство 
на кораби. /повече информация в т. 14 от Бележки към годишния финансов отчет/. Вземанията от 
свързани лица са 1 141 хил.лв. и са по повод отпуснати парични заеми на дружества от групата на 
Индустриален холдинг България АД.    
Собственият капитал на КЛВК е в размер на 3 817 хил.лв. и включително неразпределена печалба  
в размер на 2 892 хил.лв. 
Задълженията на дружеството към 31.12.2007 г.  са в размер на 145 хил.лв. и представляват 
задължение за обезщетение при пенсиониране по актюерско изчисление на, търговски и други 
задължения в размер на 132 хил.лв. – текущи задължения към доставчици, персонал, бюджета и др. 
 
Финансови резултати на КЛВК 
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Международен индустриален холдинг България АД 
През 2007 г. дружеството е реализирало приходи от консултантски услуги и приходи от 
инвестиции. 
Финансови резултати на МИХБ 
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Персонал. Развитие на персонала 
Към 31.12.2007 г. в ИХБ има общо 10 служители. Броят на заетите в дружествата от групата на 
ИХБ към края на 2007 г. е общо 3 068 човека, като 250 от тях са заетите в асоциирани 
предприятия.  
За Булярд КИ освен персонала на трудов договор, работят още около 850 човека, които са 
персонал на фирмите, подизпълнители на корабостроителницата на плащадката на завода. 
Към 31.12.2007 г. персоналът за групата, в т.ч. и асоциираните дружества, с разбивка по отрасли и 
дейности, съгласно възприетата отраслова структура на портфейла на ИХБ, е както следва: 

Персонал по отрасли и дейности 
Средносписъчен 
персонал за 2007 г. 

/брой/ 

Списъчен персонал 
към 31.12.2007 г. 

/брой/ 

І. ИХБ                                    10                                    10  
ІІ. Морски бизнес                               1 185                               1 201  
-   корабостроене и кораборемонт                             1 011                              1 016  
-   пристанищна дейност                                 114                                  113  
-   класификация и сертификация                                   37                                    36  
-   корабен дизайн                                   23                                    36  
-   морски транспорт                                      -                                       -  
ІІІ. Машиностроене                               1 499                               1 504  
ІV. Мебелно производство                                  134                                  120  
V.  Речни круизи                                  224                                  238  
VІ. Други                                    16                                    37  
Всичко дъщерни дружества                                2 818                               2 840  
Всичко асоциирани дружества                                  250                                  270  
Всичко дъщерни и асоциирани дружества                              3 068                               3 110  

 

Справка за персонала на ИХБ на консолидирана база 
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Спецификата на дейност на ИХБ, неговият отраслов портфейл и развитието на отделните 
дружества в него предопределят изискванията към персонала му. Мениджмънтът на холдинга 
провежда политика към повишаване квалификацията на назначените служители, отговорни за 
различните направления на дейности. Развитието на приоритетните области и дейности определя 
необходимостта от нови специалисти.  
Все по-остро се откроява проблемът с подготовката и предлагането на кадри със средно специално 
и инженерно-техническо образование. Наблюдава се отлив на младите хора от производството и 
индустрията. Решението на проблема пряко влияе както върху обезпечаването с кадри, така и 
върху качеството на произвежданата продукция и възможностите за развойна и иновационна 
дейност в дружествата. За решаване на проблема ръководството на Холдинга работи в тясно 
сътрудничество с академичната общност: 

 Провеждат се учебни практики на ученици от техническите училища и университети в 
повечето от дружествата – Булярд КИ АД, Елпром ЗЕМ АД, Машстрой АД, ЗММ Сливен АД; 

 Мениджмънтът на дружествата участва в съвети към технически университети, Военно – 
морско училище и т.н.;  

 Разработват се съвместни проекти между висшите учебни заведения и дружества от 
групата по повод нови разработки, решаване на конкретни задачи, свързани с производствената и 
ремонтна дейност в БКР АД, Елпром ЗЕМ АД, Булярд КИ АД;  

 В дружествата се наемат стажанти и дипломирани студенти. 
Друг източник за разрешаване на проблема с кадрите са различните програми за развитие на 
човешките ресурси и насърчаване на заетостта към Министърството на труда и социалната 
политика, финансирани от предприсъединителните фондове.  
 
2. Управление на финансовите ресурси. Използвани финансови инструменти. Управление на 
финансовия риск. 
Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството  
ИХБ е в състояние да покрива всички свои задължения. Основните финансови ангажименти на 
дружеството са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му дружества. 
 
По отношение на вземанията, когато съществува несигурност относно тяхната събираемост, 
дружествата правят съответните провизии за обезценка. 
 
ИХБ е свело до минимум плащанията във валута различна от лева и евро и следователно не е 
изправено пред съществен валутен риск. Булярд Корабостроителна индустрия има подписани 
договори в щатски долари, както и задължения по договори за доставки в японски йени. Вземат се 
мерки за хеджиране на валутния риск. 
 
ИХБ няма задължения по кредити към банки или други финансови институции. 
 
Гаранциите, които ИХБ е предоставило по задължения на дъщерни дружества са обезпечени. 
Освен това на този етап не съществува риск дъщерните дружества да не изпълнят поетите 
ангажименти, за които са издадени гаранциите. Към настоящия момент и трите корпоративни 
гаранции към Параходство БМФ са погасени в резултат на изпълнение задълженията на Булярд 
Корабостроителна индустрия. 
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Наблюдаваните от началото на януари 2008 спадове на цените на акциите на фондовите борси в 
света се отразяват на почти всички акции на български компании в България и в частност на 
акциите на ИХБ. Международни анализатори и специалисти констатират съществуването на риск 
от рецесия в САЩ, и влошаване на икономическите показатели в световен мащаб. Наблюдава се 
финансова криза в САЩ и някои европейски страни. Очаква се цените на енергийните ресурси – 
петрола и суровините да бъдат непостоянни и волатилни и съществува риск от повишаването им. 
При влошаване на световната икономика има риск това да рефлектира върху дейността на 
дружествата в ИХБ. 
 
Информация за използваните финансови инструменти и оценката на рисковете е представена в т. 
35 Финансови инструменти от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2007 г.  
Коментар на рисковете касаещи дейността на дружеството и управлението на риска е представен и 
в т. 5. Управление на финансовия риск от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2007 г.  
 
Възможности за реализация на инвестиционните намерения, разполагаеми средства и 
възможни промени в структурата на финансиране на дейността 
През 2007 г. ИХБ е посрещал потребностите си за обезпечаване разходите за дейността си със 
собствени и привлечени средства. Собствените средства са резултат от приходите от основната 
дейност. През 2007 г. източници на приходи на ИХБ бяха приходите от дивиденти, получени от 
дъщерните дружества, следвани от приходите от продажба на услуги, печалбата от продажбата на 
акции на дружества и лихви. Част от тези средства Холдингът пренасочи за финансиране на 
инвестиционната си програма. За тази цел бяха използвани и свободните парични средства от 
облигационната емисия.  
 
През 2007 г. ИХБ използва привлечени средства под формата на емисия корпоративни 
конвертируеми  облигации в размер на 5 250 805 лв., емитирана през 2004 г. Всички облигации 
бяха конвертирани на падежа през юли 2007 г. и с размера на цялата емисия бе увеличен 
основният капитал на ИХБ. С набраните средства са финансирани инвестиционни проекти на 
Холдинга и дружества от неговата група.  
 
През август 2007 г. с решение на ОСА стартира процедура по увеличение на капитала на ИХБ.  
Проспектът за публично предлагане на акциите, а именно 17 502 693 броя нови обикновени 
безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 
лева. бе потвърден с решение N 1259-Е от 3.10.2007 г. на КФН.  

На 19.10.2007 г. се публикува съобщение за публичното предлагане на акции на ИХБ в Държавен 
вестник бр. 84/19.10.2007 год. и в. Дневник бр. 204/19.10.2007 год.  
Цялата информация за увеличението на капитала на  ИХБ включително календар със сроковете за 
търговия с правата и записване на акциите може да се намери в интернет страницата на ИХБ 
www.bulgariaholding.com  секция Инвеститори / Увеличение на капитала 12.2007. 
Публично предлагане (подписка) на 17 502 693 обикновени безналични акции с право на глас за 
увеличаване на капитала бе осъществено в периода 29.10.2007г. – 05.12.2007г. и приключи 
успешно.  Резултатите са както следва:  
- Общ брой записани и платени акции: 17 502 078 броя акции.  
- Емисионна стойност на акция: - 2.40 лева;  

http://www.bulgariaholding.com/
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- Сума получена от записаните и платени акции: 42 004 987.20 лева;  
-  Разходи по публичното предлагане общо: 275 399 лева.  
С решение N 22 от 27.12.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на ИХБ от 26 254 040 на 
43 756 118 лева. 
Чрез двете увеличения на капитала ИХБ през 2007 г. набра общо 47 256 хил.лв. - 22 753 хил.лв. 
основен капитал и 24 503 хил.лв. допълнителни резерви. Неупражнените права на акционерите към 
12.09.2007 г. бяха продадени на служебен аукцион за обща стойност 22  264 хил.лв. ИХБ получи 
сумате пре януари 2008 г.  и започна да изплаща сумите на притежателите на неупражнени права 
от 04.02.2007 г.  
От края на 2006 г. ИХБ има договорен с Банка ДСК кредитен лимит за издаване на банкови 
гаранции и оборотно финансиране на Холдинга и/или дружества от неговата група в размер на 4.5 
млн.лв., от които до 3 млн.лв. под формата на револвираща кредитна линия. При необходимост 
ръководството може ги използва за финансиране дейността на ИХБ. 
 
В резултат на регистрирането в СГС на увеличението на капитала на ИХБ в края на декември, 
наличните парични средства към 31.12.2007 г. и възлизат на 42 146 хил.лв., от които 42 028 хил.лв. 
са  банкови депозити, а останалите са средства по разплащателни сметки.  
 
С тях ще бъдат финансирани инвестиционни проекти на ИХБ и дружества от групата през 2008 г. –
строителството на трите кораба, които Приват инженеринг е поръчал в Булярд корабостроителна 
индустрия, за разширяване на пристанището в КРЗ Порт Бургас и други. 
 
Към 31.12.2007 г. вземанията на ИХБ са в размер на 1 064 хил.лв. Основната им част представлява 
777 хил.лв. вземания по повод на отложени плащания по договори за продажба на акции 
/дългосрочни  - 363 хил.лв. и краткосрочни - 414 хил.лв./ и 114 хил.лв. вземания от свързани 
предприятия по отпуснати парични заеми и предоставени услуги.  Останалите вземания са по 
предоставени услуги, данъци за възстановяване, предплатени услуги и др.  
 
Собственият капитал на ИХБ към 31.12.2007 г. е 86 702  и е нараснал с 50 983 хил.лв. или със 
143%. Увеличението се дължи на увеличение на основния капитал с 22 753 хил.лв., премийните 
резерви с 24 503 хил.лв. и неразпределената печалба с 3 541 хил.лв.. Към 31.12.2007 г. нетната 
неразпределена печалба възлиза на 14 782 хил.лв., в т.ч. и печалбата за 2007 г. в размер на 3 727 
хил.лв. 
 
Общите задължения на ИХБ към 31.12.2007 г. възлизат на 1 040 хил.лв. и са намалели с 6 128 
хил.лв. спрямо същите към 31.12.2006 г. Намалението се дължи на погасяване на задължението по 
облигационния заем /5 244 хил.лв. към 31.12.2006/ поради неговия падеж и конвертиране на 
облигациите в акции. Намалели са и търговските и други задължения от 1 915 хил.лв. към края на 
2006 на 387 хил.лв. към края на 2007 г. Задълженията към свързани предприятия са 649 хил.лв. и 
представляват задължения по предоставени заеми, за довнасяне на капитал в КРЗ Порт Бургас и 
други. Всички задължения са краткосрочни с изключение на 3 хил.лв. дългосрочни задължения. 
 



 
 

 
Годишен доклад за дейността през 2007 г.  

34 от 46 стр. 
 

Необходимостта от привлечени средства ще бъде преценявана за всеки отделен случай според 
конкретните инвестиции и наличните свободни парични ресурси на ИХБ и групата. Допълнителни 
средства ще бъдат потърсени от банки или от инвеститори.  
 
Използване на средствата от двете емисии акции през 2007 г. 
Набраните средства по облигационната емисията се използваха за инвестиции на самото 
холдингово дружество и на негови дъщерни дружества, основно в приоритетните области: морски 
бизнес, речни круизи и машиностроене. ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества 
от групата си, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези 
дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на 
приоритетните проекти се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. Използваните 
форми на инвестиционно финансиране и движението на свободните парични средства на Холдинга 
затрудняват точното определяне на изразходваните средства от облигационния заем по отделните 
проекти, част от които търпят развитие във времето.  
По-важните инвестиции, финансирани със средствата от емисията, са: 

 Холдингът предостави поетапно заеми на КЛВК и Приват инженеринг за техни 
инвестиционни проекти в недвижими имоти. Двете дъщерни дружества продадоха 
закупените имоти през 2005 г., възстановиха изцяло дължимите средства, а ИХБ прекрати 
инвестициите си в отрасъла. Ускорената реализизация на тези инвестиции намали риска от 
промяна в пазарната среда и позволи пренасочване на освободените парични средства към 
други проекти през 2006 и 2007 г.;  

 През април 2006 г. ИХБ закупи от КРЗ Одесос притежаваните от него 10% от капитала на 
Булярд за USD 2 млн., с което участието на Холдинга в дружеството достигна 61.50%;  

 През 2006 г. дъщерните дружества Емона шипинг Лтд и Марциана шипинг Лтд договориха 
строителство на два многоцелеви /MPC/ 9 800-тонни кораба в Булярд корабостроителна 
индустрия. Плавателните съдове са с неограничен район на плаване, с възможност за 
превозване на насипни товари и контейнери, подходящи за региона. Стойността на всеки 
един от тях е EUR 13.5 млн.. Плащанията са в евро и в щатска валута. През август 2006 г. 
Холдингът кредитира част от второто авансово плащане за първия кораб чрез заем от USD 
480 хил.. Към 31.12.2006 г. дължимият остатък по заема възлиза на USD 55 хил.;  

 През март 2006 г. ИХБ отпусна на КРЗ Порт -  Бургас заем от 110 хил.лв. за изграждане на 
нов път до пристанището, който беше погасен. През втората половина на годината 
дружеството получи от Холдинга ново финансиране от EUR 224 хил. по проекта за 
разширение на пристанищния терминал;  

 В началото на 2006 г. ИХБ отпусна заем от 600 хил.лв. на ЗММ - България холдинг, с който 
подпомогна дъщерното си дружество да участва в приватизацията на Балканкар - Средец, 
София. ЗММ - България холдинг създаде специално дружество Булкари - 100% негова 
собственост, което беше допуснато от Агенцията за приватизация да участва в публично 
оповестения конкурс и класирано на второ място. През юли 2006 г., средствата на 
Холдинга бяха възстановени;  

 През септември 2006 г. ИХБ предостави заем от 120 хил.лв. на Елпром ЗЕМ за срок до 
31.03.2007 г. 

За част от инвестиционните проекти освен средства, набрани чрез облигационната емисия, са 
използвани и собствени средства според размера на необходимите инвестиции и паричната 
наличност към съответния момент.  
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Средствата от втората емисия акции от 2007 г ще бъдат използвани за поетите ангажименти на 
ИХБ за извършване на капиталови разходи 
През 2008 -2009 г. капиталови разходи ще бъдат направени за финансиране на започнати и нови 
проекти на ИХБ и на дъщерни дружества, в т.ч.: разширение на пристанищния терминал в Бургас и 
финансиране на следващи етапи от строителството на трите многоцелеви кораба. Възможно е да се 
направят капиталови разходи за сключване на договори за строителство на нови кораби, 
концесиониране на пасажерски пристанища на река Дунав и др. Капиталовите разходи са свързани 
с приоритетите за развитие на ИХБ в средносрочен план и с набелязаните инвестиционни цели, 
описани в т. Предвиждано развитие на дружеството.  
 
3. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване 
На 7.01.2008 г. Централен депозитар регистрира емисията  акции от второто  увеличение на 
капитала на Индустриален холдинг България АД  с акт за регистрация. 
С решение от 23.01.2008г. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър новата 
емисия акции, издадена от Индустриален холдинг България в размер на 17 502 078 лева, 
разпределена в същия брой обикновени акции с номинална  стойност 1 лева всяка. 
На    30.01.2008 г. емисията нови акции са регистрирани за търговия на БФБ – София АД. 
От 04.02.2008 г. започна изплащане на сумите от продажба на служебен аукцион на 
неупражнените права на Индустриален холдинг България АД, издадени във връзка с увеличение 
на капитала 2007 г.  Сумата от продажбата на неупражненине права на акционери  възлиза на  22  
263 578 лв. Тази сума беше преведена от Централния депозитар по сметка на ИХБ през м януари  
2008 г.  и не е отразена в баланса на дружеството към  31.12.2007 год. като налични парични 
средства и задължение за изплащане към акционерите, неупражнили правата си. 
Изплащането на сумите за неупражнени права на притежателите на тези права започна на 
04.02.2008 г.  До 04.05.2008 г. изплащането ще се извършва в цялата страна, а след това в бизнес 
центровете и финансовите центрове в гр. София. 
На 04.02.2008 г. е прекратена третата корпоративна гаранция, издадена от ИХБ във връзка с 
договори за строителство на кораби между Булярд корабостроителна индустрия и дружества на 
Параходство БМФ. Прекратената корпоративна гаранция е със стойност EUR 4 211 942 и USD 3 
595 434. Гаранцията е издадена във връзка с трета авансова вноска по корабостроителен договор за 
кораб със строителен N 515 и е прекратена поради изпълнение на задълженията по договора. Това 
бе третата и последна корпоративна гаранция, издадена от ИХБ във връзка с гореспоменатите 
договори за строителство на корабите със строителни номера 516, 457 и 515.  
ИХБ стартира инвестиция в строителството на два нови кораба в Булярд корабостроителна 
индустрия АД тип Фючър 56,  56000 dwt, на обща стойност 60 млн.  евро. Инвестицията ще бъде 
финансирана чрез дъщерното дружество КЛВК АД. Корабите са със срок на доставка  м. май 2010 
и 2011. Първата сума от 3 млн. евро вече е преведена. 
На 21 януари 2008 г. в Булярд КИ е пуснат по вода кораб със строителен номер 515. 
 
4.  Важни научни изследвания и разработки 
ИХБ не е извършвал важни научни изследвания и разработки през 2007 г. 
Дружествата от групата на ИХБ постоянно извършват развойна дейност по отношение на техните 
продукти и технологии. По-важните иновационни усилия на екипите са насочени към 
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усъвършенстване на предлаганите изделия и на отделни процеси от създаването им чрез 
използване на съвременни материали и технологии за създаването им.  
Корабостроене  
Двата кораба Емона и Марциана ще бъдат подобрен дизайн на кораб със строителен номер 287. 
Класификация и сертификация 
Технологията за инспектиране и присвояване на клас на кораби и Интернет базирана система за 
управление на инспекционната дейност, която е разработена от Български корабен регистър АД 
през 2007 г. в съответствие с договора с Агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия, е резултат от научноизследователска и развойна дейност от колектива на 
дружеството и водещи специалисти в тази област от Техническия университет във Варна. В този 
смисъл тя ще е носител на ноу-хау, но не подлежи на регистриране по закона за авторското право и 
сродните му права. 
Машиностроене 
Дружествата от групата на ЗММ България холдинг предлагат на пазара основни гами продукти, 
които те разширяват ежегодно чрез доусъвършенстване и доразвиване. В Машстрой и ЗММ 
Сливен се правят разработки за разширяване гамата на тежките машини, моделите с увеличаване 
на междуцентровото разстояние над 5 метра и предлагане на машини с по-голям светъл отвор на 
шпиндела, развитие гамата от CNC машини и разработване на машини с циклично програмно 
управление.  
Леярмаш усвои технологията за леене на сферографитни чугуни.  
Елпром ЗЕМ въведе нова технология за изолация на стержени за хидрогенератори. Разработката на 
специалисти от дружеството и Isovolta - Австрия през 2003 - 2004 г. на нова изолационна система 
за статорни намотки високо напрежение за хидрогенератори. Тя дава възможност за повишаване 
на енергийната ефективност на хидрогенератори до 15%, повишава сигурността и надеждността 
им и осигурява по-голям гаранционен срок – от 18 до 48 месеца. На 29.03.2007 г. Елпром ЗЕМ, 
съвместно с НЕК ЕАД, патентова разработката под името „Статорна секция на генератор за високо 
напрежение и метод за нейното производство”. 
 
5.  Предвиждано развитие на дружеството 
Основни тенденции по отношение дейността на ИХБ 
Основните тенденции в дейността на Холдинга и през следващите години се очаква да бъдат 
свързани с: 

 придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества; 
 управление на дружества от своя портфейл, в които ИХБ може да упражнява контрол 

пряко или чрез свързани лица;  
 учредяване на нови дружества; 
 инвестиране в дружествата от портфейла, към които ИХБ има дългосрочен интерес; 
 финансиране на дружествата, в които Холдингът участва. 

Основните стратегически интереси на ИХБ са в следните отрасли и дейности: 
 морски бизнес – строителство и ремонт на кораби, пристанищна дейност, класификация и 

сертификация, морски транспорт; 
 речни круизи;  
 машиностроене.  
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Планове от съществено значение, свързани с дейността на ИХБ 
 Корабостроене, кораборемонт и пристанищна дейност 

ИХБ ще увеличава инвестициите си в тези дейности като ще подпомага инвестиционните проекти 
на дружествата в него: Булярд КИ ЕАД, КРЗ Порт – Бургас АД, Одесос ПБМ АД. Едно от 
основните инвестиционни намерения е реализиране на проекта за разширение и модернизиране на 
пристанищния терминал в КРЗ Порт – Бургас. Той е съобразно заявените насоки в Националната 
програма за развитие на българските пристанища 2006-2012 г. В началото на 2007 г. са приети 
предпроектните проучвания, а през юли - и Генералният план за развитие на пристанището. 
Проектът трябва да приключи за три години и ще струва около 23 млн.лв. За изпълнението му ще 
се обяви конкурс. Като начално финансиране КРЗ Порт – Бургас АД получи от ИХБ заем от 224 
хил.евро, а за част от новата техника, която се закупи през 2007 г., се договориха лизингови схеми. 
Предвижда се по проекта да се инвестират около 2 млн.евро от набраните средства от последното 
увеличението на капитала на ИХБ.  

 Морски транспорт  
През 2008 г. ще продължи строителството на трите многоцелеви кораба, собственост на дъщерните 
дружества на Приват инженеринг. Част от средствата от новата емисия акции ИХБ ще използва за 
финансиране на строителството им. Двата 9 800-тонни кораба се очаква да бъдат пуснати в 
експлоатациа след доставката им - на кораб 288 през деквмври 2008 и на 289 - през 2009. Третият 
многоцелеви 21 000 тонен кораб със строителен N 458 ще бъде доставен през 2009 г. 
Новообразуваното дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД е с предмет на дейност търговско 
мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически 
дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. Дружеството е създадено с цел контрол 
в строителството на поръчаните кораби за дружества от групата на Индустриален холдинг 
България АД, менажиране и осигуряване на екипажи. 
В бъдеще може да възникне необходимост от нови увеличения на капитала на Приват инженеринг 
АД, за които решенията ще бъдат своевременно оповестени.  
Намеренията на ИХБ са постепенно да се наложи на пазара на морските превози и да продължава 
да строи кораби за дружествата си. 

 Развитие на речните круизи 
Осъществявайки круизни пътувания с 5 кораба по реките Рейн, Майн, Мозел и Дунав, 

амбициите на ръководството на Дунав турс и неговите собственици са насочени към: 
 Увеличаване заетостта на легловата база по време на, пред и след активния туристически 

сезон, в т.ч. използване на някои от корабите като хотели извън сезона; 
 Увеличаване броя на круизите чрез организиране на допълнителни екскурзии около 

коледните и новогодишни празници; 
 Развитие на собствения понтон на река Дунав в град Русе; 
 Готовност за концесиониране на пасажерските пристанища по река Дунав – 

преимуществено в градовете Русе и Видин. 
Решението за финансиране на изброените мероприятия ще зависи от необходимите 

инвестиции и наличните средства в дружеството към всеки конкретен момент. 
 

6.  Промени в цената на акциите на дружеството 
През 2007 г. цената на акциите на ИХБ отбеляза нарастване от 6.00 лв. на 11.34 лв. на акция в края 
на годината или ръст от 89 %. За сравнение индексите на БФБ-София за същия период са 
нараснали съответно SOFIX  с ръст от 42 %,  BG40 с ръст от 158 % и BGTR30 с ръст от 9%. 
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Акциите на ИХБ се радваха на голяма популярност сред анализатори и инвеститори.  
Акциите останаха една от най-ликвидните позиция на БФБ – София през цялата година. 

От 1.01.2007 година акциите на ИХБ са включени в индекси на Dow Jones: 
 Индекса Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index. Индексът е част от семейство 

индекси Dow Jones STOXX /www.stoxx.com/, които покриват Европа, Евро зоната, региона на 
присъединилите се страни към Европейския съюз /EU Enlarged region/, Америка и Азия/Тихия 
океан. Индексът Dow Jones STOXX EU Enlarged TMI е подклас на Dow Jones World Index. Към 
01.01.2007 г. включва 130 компании от страните Кипър, Чешка Република, Естония, Унгария, 
Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, България и Румъния, като последните 2 страни 
са включени от 01.01.2007г.  

 Индексите Dow Jones Wilshire Global Total Market IndexSM  , Dow Jones Wilshire Bulgaria 
IndexSM  , Dow Jones Wilshire Specialty Finance IndexSM.  Индексът Dow Jones Wilshire Global Total 
Market IndexSM   включва национални индекси Dow Jones Wilshire за 59 страни, измежду които 
развити и развиващи се пазари. За България индексът е  Dow Jones Wilshire Bulgaria Index. Той 
спада към регионалните индекси, които също така служат за база на редица индекси на регионален 
принцип. Dow Jones Wilshire Specialty Finance Index е в групата на индексите по индустрии, като 
той е подсекторен индекс, влизащ в групата на сектор Общи финансови индекси, влизащи от своя 
страна в групата на суперсектор Финансови услуги, който влиза в индустрия Финанси. Освен това 
акциите на ИХБ са включени и в редица други индекси на Dow Jones Wilshire, които измерват по 
специфични разрези на глобалния капиталов пазар. 
 
От 01.11.2007 г. акциите на ИХБ бяха включени в още един индекс на Dow Jones - Dow Jones 
STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-
ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите. Компаниите са от Хърватска, Гърция, 
Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. С оглед осигуряване на балансирано 
присъствие на всички посочени държави индексът обхваща 10-те най-големи компании от Гърция 
и Турция и 5-те най-големи публични компании от всяка от останалите 6 държави. Българските 
компании Индустриален Холдинг България, Българска телекомуникационна компания, Софарма 
Химимпорт и ТБ Централна Кооперативна Банка. Тежестта на всеки компонент (компания) от 
структурата на Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2%, тъй 
като индексът е равно-претеглен и обхваща 50 публични дружества. 
 
От 26.02.2007 г. ИХБ влезе и в състава на индекса SOFIX, след като от февруари 2006 бе начело в 
листата на другия индекс на БФБ-София BG40. ИХБ е дружеството с най-голям free float – 57% от 
дружествата включени в SOFIX. 

От 03.09.2007 г. ИХБ влезе и в състава на новосъдадения индекс BG TR30, базиран на промяната 
на цените на акциите, включени в индекса с равно тегло на всяка една от участващите емисии.  

От януари 2007 г. влязоха в сила промените в структурата на пазарите на БФБ-София и значително 
по-високи критерии за официален пазар. Акциите на ИХБ отговарят на най-високите критерии и 
останаха да се търгуват на сегмент А на официален пазар.  
 

През 2007 година, данните за търговията с акции на ИХБ /борсов код IHLBL/са следните: 
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Статистика за период 01.01.2007 – 31.12.2007 /информация от БФБ – София/ 

 Стойност Дата 
Начална цена – цена на отваряне (лв.) 6.00 03-01-2007 
Последна средно-претеглена цена (лв.) 11.34 21-12-2007 
Максимална цена (лв.) 
Историческа: 
За счетоводни цели * 

 
16.03 
16.03 

 
12-10-2007 

Минимална цена (лв.) 
Историческа: 
За счетоводни цели * 

 
6.00 
4.23 

 
03-01-2007 

Средно-претеглена цена за 2007 г. (лв.)  
За счетоводни цели * 

 
8.58 

 

Процентно изменение 89%   
Стойностно изменение (лв.) 5.34   
Брой сделки през 2007 г.  11 936   
Търгуван обем през 2007 г. (брой акции) 6 459 773   
Средно месечен обем 2007 г. (брой акции) 538 314  
Оборот през 2007 г. (лв.) 65 576 252.73  
Средно месечен оборот 2007 г. (лв.) 5 464 688  

* Стойностите са коригирани поради увеличение на капитала.  
 
 
Графика на движението цената на акциите на ИХБ в периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. 

Средно-претеглена цена на акциите на ИХБ през 2007
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Графика на ръста на цената на акциите на ИХБ в сравнение с ръста на индексите BG40 и 
SOFIX в периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. 

Сравнение на ръста на акциите на ИХБ и 
ръста на индексите SOFIX, BG40 I BGTR 30 за 2007 
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От началото на 2008 г. се наблюдава спад на пазарите на ценни книжа в целия свят, както в 
България. От края на 2007 г. до 20.03.2008 индексите са намалили стойността си както следва: 
SOFIX с 30.40% BG40 с 32.84% и BGTR30 с 27.03%. Цената на акциите на ИХБ също следва този 
тренд и цената на една акция падна с 33.95%до 7.49 лева. Следва да се има предвид също, че 
новата емисия акции /17 502 078 броя акции/ на ИХБ бе регистриарна в ЦД и на БФБ-София през 
януари 2008 г. 
 
Акционерна структура към 31.12.2007 г.  
Капиталът на ИХБ към 31.12.2007 г. в Централен депозитар е 26 254 040 лв. Новото увеличение на 
капитала е регистрирано на 7.01.2008 г. 

 
Към 31.12.2007 – 

капитал 26 254 040 лв. 
Към 07.01.2008 – 

 капитал 43 756 118 лв. 

Акционери 
Брой 

акционери 
Брой 
акции 

% от 
капитала 

Брой 
акционери Брой акции 

% от 
капитала 

Всички 56 055 26 254 040 100,00% 56 302 43 756 118 100,00% 

Юридически лица 160 19 507 863 74.30% 182 36 514 373 83.45% 

Физически лица 55 895 6 746 177 25.70% 56 120 7 241 745 16.55% 
              

Акционери с над 1000 бр.акции /0,004%/ 221 19 789 810 75.38% 313 37 118 937 84.83% 

Акционери ЮЛ с над 1000 бр.акции 111 19 495 152 74.26% 125 36 495 039 83.41% 

Акционери ФЛ с над 1000 бр.акции 110 294 658 1.12% 188 623 898 1.43% 
              
Акционери чуждестранни лица с над 
1000 акц., в т.ч.: 32 10 957 198 41.74% 32 18 299 861 41.82% 

Юридически лица, в т.ч.: 14 10 920 687 41.60% 14 18 271 791 41.76% 
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Физически лица с над 1000 акц. 
включително 12 36 511 0.14% 12 28 070 0.06% 
              
Акционери, притежаващи над 5%, 
включително 3 12 743 640 48.54% 4 25 417 570 58.09% 

Венсайд Ентерпрайзис Лимитед  7 983 247 30.41%  13 472 245 30.79% 

Буллс АД  3 376 000 12.86%  5 493 333 12.55% 

Химимпорт АД     4 011 337 9.17% 

ДЗХ АД  - 1384 393 5.27%  2 440 655 5.58% 

Акционери, притежаващи под 5% 56 052 13 510 400 51.46% 56 298 18 338 548 41.91% 

 
Към датата на изготвяне на този доклад за дейността Химимпорт АД чрез контролирано дружество  
Централна Кооперативна Банка АД, град София, притежава 2 342 850 акции, представляващи 
5,35%  
 
7.  Данни за търговия с облигациите на дружеството 
През 2007 г. конвертируемите облигации на ИХБ се търгуваха на облигационен пазар на БФБ-
София, но няма сключени сделки с тях за периода от началото на годината до падежа им на 
2.07.2007 г.  
 
8. Информация за притежаване и търговия със собствени акции /187д от Търговския закон/;  
От своето създаване до момента на изготвяне на доклада Дружеството не е притежавало и не 
притежава собствени акции. 
 
9.  Корпоративно управление  
През октомври 2007 г. бе приет Национален кодекс за корпоративно управление. 
На 26.10.2007 г. ИХБ подписа декларация, че приема Националния кодекс за корпоративно 
управление и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Документът беше 
публикуван от БФБ. 
Спазването на Кодекса е на принципа «спазвай или обяснявай». Информация за това е представена 
допълнително като част от Годишния финансов отчет. 
 
10. Информация за членовете на Управителния и Надзорния съвет. 
През 2007 г. не са извършвани промени в състава на Управителния и Надзорния съвет. На ОСА на 
29.08.2007 г. бяха преизбрани членове на управителните органи както следва:  

 Преизбиране за още един мандат на члена на Надзорния съвет Константин Кузмов 
Зографов;  

 Преизбиране за още един мандат на всички членове на Управителния съвет – Божидар 
Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Ангел Стоянов Кацаров, Борислав Емилов 
Гаврилов и Бойко Николов Ноев;  

 Преизбиране на изпълнителните директори Данета Ангелова Желева и Ангел Стоянов 
Кацаров. 

Тези обстоятелства бяха вписани с решение N 22 от 27.12.2007 г. на СГС. 
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Информация за участие в търговски дружества на членовете на съветите като неограничено 
отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и 
участие в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или 
членове на съвети: 
Надзорен съвет 

ДЗХ АД 

Данни за лицето, което представлява ДЗХ АД в Надзорния съвет на Дружеството: 

Елена Петкова Кирчева: 

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое 
търговско дружество; 
- не е член на орган на управление на друго търговско дружество; 
- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 

Константин Кузмов Зографов  

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое 
търговско дружество; 
- Член е на: 

- Съвета на директорите на Приват инженеринг АД,  София; 
- Съвета на директорите на КЛВК АД,  София; 
- Съвета на директорите на Хидро пауър България АД, София; 
- Съвета на директорите на Български корабен регистър АД, Варна; 
- Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД,  Варна; 
- Съвета на директорите на Булярд АД,  София; 
- Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна. 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 

Снежана Илиева Христова 
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на: 

- Европа 2007 ООД, София,  
- ЕТ ГП Алианц България – Снежана Христова 
- Асцела АД, София 

- Член е на: 
- Съвета на директорите на ЗАД Алианц България живот, София, 
- Съвета на директорите на Стадис АД, София, 
- Съвета на директорите на Аладис АД, София, 
- Съвета на директорите и изпълнителен директор на Асцела АД, София, 

- Управител на Европа 2007 ООД, София, 
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- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
Управителен съвет 

Божидар Василев Данев - Председател 
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое 
търговско дружество; 
- Член е на: 

- Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател на Българска стопанска 
камара – Съюз на българския бизнес 

- Съвета на директорите на Солвей Соди АД, Девня 
- Съвета на директорите на Девен АД, Девня 
- Съвета на директорите на Провадсол АД, Провадия 
- Съвета на директорите на Свободна зона - Русе ЕАД;  
- Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Инфралинк АД, София 
- Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Интерлийз АД,  София 
- Съвета на директорите на ПОК Съгласие АД, София 
- Съвета на директорите на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД,  София 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 
Данета Ангелова Желева– Изпълнителен директор 
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на ДЗХ АД, 
град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 7659/1999 год; 
- Член е на: 

- Съвета на директорите на ДЗХ АД, София,; 
- Съвета на директорите на ЗММ – България холдинг АД, София;  
- Съвета на директорите на КРЗ Порт Бургас АД, Бургас;  
- Съвета на директорите на Приват инженеринг АД,. София,; 
-  Съвета на директорите на КЛВК АД, София; 
- Съвета на директорите на Дунав турс АД, Русе; 
- Съвета на директорите на Туристическа компания Дунав АД, Русе; 
- Съвета на директорите на Стадис АД, София; 
- Съвета на директорите на Булярд АД, София; 
- Съвета на директорите на Буллс АД,  Костинброд; 
- Надзорния съвет на БУЛЯРД – Корабостроителна индустрия АД, София; 
- Съвета на директорите на Одесос ПБМ АД, Варна; 
- Съвета на директорите на Корабна компания Дунав ЕАД, Русе; 
- Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна. 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 
Ангел Стоянов Кацаров – Изпълнителен директор 
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- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое 
търговско дружество; 
- Член е на: 

- Председател на Съвета на директорите на ЗММ България холдинг АД, София 
- Председател на Съвета на директорите на Машстрой АД, Троян 
- Председател на Съвета на директорите на Леярмаш АД, София 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 
Борислав Емилов Гаврилов  
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на  
- Сток консулт ООД, София; 
- Бобло ЕООД, София. 
- Член е на: 

- Съвета на директорите на Сток - ЕГ АД, село Мало Бучино; 
- Съвета на директорите на Елпром ЗЕМ АД, София; 
- Съвета на директорите на Хидро пауър България АД, София; 
- Съвета на директорите на КЛВК АД, София; 
- Съвета на директорите на Машстрой АД, Троян 
- Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД,  Варна. 
- Управител на Български Лойд ЕООД, Варна; 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 
Бойко Николов Ноев 
- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество; 
- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое 
търговско дружество; 
- Член е на: 

- Надзорния съвет на ОЦК АД, Кърджали 
- Съвета на директорите на Интертръст Холдинг БГ ЕАД, София 

- не е прокурист на никое търговско дружество; 
- не участва в управлението на кооперации. 
 
Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината. 

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях 
лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните 
условия.  
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Изплатени възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет 

 Получени възнаграждения за 2007 г. 

 от ИХБ 
от дъщерни дружества 

на ИХБ 

Членове на Надзорния съвет   

ДЗХ АД, чрез представител Елена Кирчева 6 000 - 

Снежана Христова 6 000 - 

Константин Зографов 6 000 62 300 

Членове на Управителния съвет   

Божидар Данев 6 000 - 

Данета Желева 18 000 156 000 

Ангел Кацаров 10 000 127 000 

Борислав Гаврилов 6 000 12 000 

Бойко Ноев 6 000 - 

 

Получените възнаграждения от членовете на Управителния и Надзорния съвет на ИХБ включват 
получени суми и непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения, възникнали 
през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент.  

През 2007 г. общата сума на  изплатените осигуровки от ИХБ на членове на УС и НС, 
включително задължително пенсионно осигуряване е 1 440 лева. 

ИХБ и неговите дъщерни дружества не заделят и не начисляват други суми за предоставяне на 
пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения. 

Членовете на съветите не са получавали  непарични възнаграждения, условни или разсрочени 
възнаграждения. ИХБ или негови дъщерни дружества не дължи на членовете на съветите суми за 
изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. 
 

Информация за притежавани от членовете на Надзорния и Управителния съвет акции на  
ИХБ АД към 07.01.2008 –  капитал 43 756 118 лв.:  

 

Придобити 
през 4то 

Тримесечие 
2007г. 

Прехвърлени 
през 4то 

Тримесечие 
през 2007г. 

Брой акции, 
притежавани 

пряко 

Брой акции, 
притежаван

и чрез 
свързани 
лица 

Общо пряко 
и чрез 

свързани 
лица 

% от 
гласовете в 
ОСА пряко 

и чрез 
свързани 
лица 

Членове на 
Надзорния съвет 

      

ДЗХ АД 1 056 262 200 000 2 440 655 0 2 440 655 5.58% 

Снежана 
Христова 

7225 0 475 16 550 17 025 0.039% 

Константин 
Зографов 

315 0 582 208 790 0.002% 
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Членове на 
Управителния 
съвет 

      

Божидар Данев 83 0 208 0 208 0.0006% 

Данета Желева 1 066 899 200 000 26 386 2 440 863 2 467 249 5.64% 

Ангел Кацаров 863 0 0 2 158 2 158 0.005% 

Борислав 
Гаврилов 

332 0 208 624 832 0.002% 

Бойко Ноев 0 0 0 0  0 

 
Към 31.12.2007 г. на членовете на Управителния и Надзорния съвет не са предоставяни опции 
върху ценни книжа на ИХБ. 
 
11. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания на ИХБ в размер най-малко 10 на сто от собствения 
капитал. 
Няма такива. 
 
 
12. Данни за директора за връзки с инвеститор. 
Директор за връзки с инвеститорите е Богомила Иванова Христова, тел. 980 71 01, e-mail: 
ir@bulgariqholding.com , гр. София, бул.Васил Левски 47. 
 
Управителен съвет  
на Индустриален холдинг България  

mailto:ir@bulgariqholding.com
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